ŠTATÚT OCENENIA RES PUBLICA SA NÁS TÝKA
ČLÁNOK 1
01. 	Oficiálny názov ocenenia je Res publica sa nás týka. Skrátený
názov ocenenia je Res publica. Cena Res publica je ocenenie
za aktivity realizované od januára 2017, s možným presahom do
roku 2016. Poslaním ceny je upozorniť verejnosť na výnimočné
aktivity, ľudí, organizácie či neformálne skupiny a iniciatívy, ktoré
svojou prácou pomáhajú vytvárať lepšie prostredia okolo seba.
Zároveň je to možnosť verejne im poďakovať za vynaloženú
prácu, čas a myšlienky, ktoré svojimi aktivitami šíria.
02. 	Cena Res publica je najmä o morálnom ohodnotení
a zviditeľnení dobrovoľníckej práce mladých ľudí.
03. 	Ocenenie Res publica sa udeľuje v rámci týchto kategórií:
A) Západné Slovensko
B) Stredné Slovensko
C) Východné Slovensko.
04. 	Návrhy na udelenie ceny sa podávajú elektronickou formou,
na internetovej stránke www.respublica.mladez.sk pomocou
nominačného formulára alebo zaslaním mailu na emailovú
adresu respublica@mladez.sk. Nominovať môže ktokoľvek.
ČLÁNOK 2
01. 	Návrh na ocenenie fyzickej osoby, projektu alebo organizácie
musí obsahovať najmä:
A) meno, priezvisko, kontakt
(telefonický a mailový) navrhovateľa,
B) meno, priezvisko, kontakt (telefón a email)
nominanta pokiaľ ide o fyzickú osobu,
C) názov, sídlo a kontakt na zodpovednú osobu,
pokiaľ ide o projekt alebo organizáciu,
D) odôvodnenie návrhu, ktoré obsahuje stručnú charakteristiku
projektu alebo aktivity podporenú odkazmi na Facebook
alebo internetové stránky, či správy z novín atď.
02. 	So všetkými údajmi sa nakladá v zmysle zákona
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ako aj v súlade
s Informáciami o spracúvaní osobných údajov zverejnenými
na webe www.mladez.sk
03. 	Organizátor si vyhradzuje právo na použitie dodaných
materiálov na prezentačné a mediálne účely.
ČLÁNOK 3
01. 	Rozhodujúcim orgánom pre posudzovanie návrhov
na udelenie ocenenia je hodnotiaca komisia
(ďalej len „porota”).
02. 	Členstvo v porote je čestné a nezastupiteľné.
03. 	Porotu zvoláva riaditeľ alebo vedúci kancelárie Rady mládeže
Slovenska alebo Nadácie otvorenej spoločnosti podľa potreby.
Jej rokovanie riadi riaditeľ alebo poverená osoba z kancelárie
Rady mládeže Slovenska.
04. 	Porota je uznášaniaschopná, ak sú prítomné
aspoň dve tretiny jej členov.

05. Porota prerokúva všetky návrhy, ktoré boli predložené
prostredníctvom elektronického formuláru alebo Rady mládeže
Slovenska a ktoré obsahujú náležitosti podľa článku 2.
06. 	Porota sa uznáša o návrhu na udelenie ceny nadpolovičnou
väčšinou hlasov prítomných alebo konsenzom.
07. 	Za organizačné a administratívne zabezpečenie činnosti
poroty zodpovedá kancelária Rada mládeže Slovenska
a Nadácia otvorenej spoločnosti, ktorá dbá na to, aby návrhy
na udelenie ceny obsahovali všetky potrebné náležitosti k ich
posudzovaniu.
08. 	Stretnutia poroty sú neverejné a informácie o diskusii, ako
aj o hlasovaní jednotlivých členov k jednotlivým nomináciám
sú považované za dôverné. Členovia poroty sa zaväzujú
mlčať o informáciách z nominačných hárkov a skupinových
hodnotení, a zaobchádzať s informáciami podľa zákona
o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z.
09. 	Porota hodnotí prijaté a zaradené nominačné hárky v jednom
kole, ktorému predchádza individuálne hodnotenie. Na svojom
stretnutí porota určí vybrané projekty v kategóriách západné
Slovensko, stredné Slovensko a východné Slovensko. V týchto
kategóriách porota určí ľubovoľné množstvo projektov, za ktoré
môže neskôr hlasovať verejnosť v online hlasovaní. Online
hlasovanie prebieha prostredníctvom zberu IP adries, pričom
každá IP adresa môže za každý región hlasovať raz.
10. 	Víťazmi sa stávajú projekty, ktoré v jednotlivých kategóriách
získajú v online verejnom hlasovaní do stanoveného dátumu
najviac hlasov. Týždeň pred uzatvorením hlasovania sa jeho
stav ukryje, pričom výsledky hlasovania budú slávnostne
vyhlásené na odovzdávacej ceremónii.
11. 	Člen poroty nemôže hodnotiť, ani hlasovať za kandidáta
alebo projekt kandidáta, ku ktorému má taký formálny alebo
neformálny vzťah, ktorý by mohol ovplyvniť jeho objektívne
rozhodovanie. Povinnosťou členov poroty je o takomto vzťahu
informovať organizátora ocenenia najneskôr však pred
prideľovaním kategórií na individuálne hodnotenie.
12. 	V prípade zistenia skutočností vedúcich k závažnému
porušeniu platných právnych predpisov, princípov
zodpovedného podnikania alebo tohto štatútu organizátor
bezodkladne informuje porotu. Porota má právo v prípade
zistenia takých skutočností a na základe poskytnutých
informácií cenu nominantovi neudeliť, resp. víťazovi odňať.
13. 	Kancelária RmS uchováva a vedie prehľad o udelených cenách
a podaných návrhoch.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
	RmS si vyhradzuje právo na úpravu tohto
štatútu podľa vlastného uváženia.

Tento štatút nadobúda účinnosť dňa 10. septembra 2019.

