Úradnícky čin roka
Štatút ocenenia
Čl. 1. Úradnícky čin roka
1. Úradnícky čin roka (ďalej len „ocenenie”) je ocenením iniciatívnosti,
vynachádzavosti a moderných prístupov slovenských úradníčok a
úradníkov, ktorí prinášajú kvalitné služby verejnosti.
2. Ocenenie sa udeľuje raz ročne, a to za obdobie od ukončenia prihlasovania
do predchádzajúceho ročníka ocenenia po ukončenie prihlasovania do
aktuálneho ročníka ocenenia. V prvom ročníku sa ocenenie udeľuje za
obdobie od začiatku predchádzajúceho kalendárneho roka po ukončenie
prihlasovania do prvého ročníka. V prípade špeciálnych ročníkov sa udeľuje
ocenenie za vopred deklarované obdobie uvedené v prihlasovacom
formulári.
3. Oceneným môže byť celý úrad, jeho časť, ktorá je organizovaná a má vlastné
vedenie, alebo skupina úradníkov, ktorí sa na čine podieľali v oficiálnej
kapacite (teda tiež medziodborová alebo medzirezortná skupina).
4. Ocenenie sa odovzdáva v štyroch kategóriách: 1. ústredná štátna správa,
2. miestna štátna správa, 3. samospráva a 4. ostatné. V prípade
špeciálnych ročníkov sa ocenenie udeľuje podľa tematických okruhov, ktoré
sú vopred deklarované v prihlasovacom formulári.
Čl. 2. Organizácia ocenenia
1. Zriaďovateľom a organizátorom ocenenia je občianske združenie Inštitút
pre dobre spravovanú spoločnosť, Štúrova 3, 811 02 Bratislava
(www.governance.sk). Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť pri
organizácii a príprave podujatia spolupracuje so združením Klub úradníkov
dobrej vôle, ktoré má právo byť uvádzané vo všetkej komunikácii ako
výhradný spoluorganizátor ocenenia.
Čl. 3. Záštita nad ocenením
1. Záštitu nad ocenením dohaduje a schvaľuje Inštitút pre dobre spravovanú
spoločnosť.
2. Každá záštita musí byť potvrdená poskytovateľom záštity, ako aj
zriaďovateľom ocenenia.

Čl. 4. Nominácie
1. Ktokoľvek môže nominovať projekt či iniciatívu, ktoré dosiahli zásadný
posun, boli ukončené (dosiahli svoj cieľ) alebo významne prispeli k
verejnému záujmu. V prípade špeciálnych ročníkov, sa môže nominovať
projekt či iniciatíva za vopred stanovené obdobie deklarované v
prihlasovacom formulári.
2. Nominácie sa podávajú elektronicky prostredníctvom webstránky ocenenia
najneskôr do termínu uvedenom vo vyhlásení aktuálneho ročníka.
3. Projekt musí byť popísaný v štruktúrovanej prihláške s ohľadom na kritériá
posudzovania, s uvedením členov tímu a kontaktnej osoby pre prípad
potreby doplnenia informácií. Poskytnuté údaje môžu byť predmetom
propagačného využitia. Osobné údaje sú spracované v súlade so zákonom
č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
4. Nominované môžu byť aj projekty realizované útvarmi v rámci inštitúcií
poskytujúcich záštitu nad ocenením.
5. Po prvotnom triedení organizátormi ocenenia sa nominácie, ktoré spĺňajú
formálne požiadavky podľa bodu 3, kvalifikujú do posudzovania porotou.
Čl. 5. Porota
1. O udelení ocenenia rozhoduje porota, ktorú vyberajú organizátori. Porota
môže taktiež rozhodnúť o odobratí ocenenia.
2. Členom poroty je spravidla aj riaditeľ/ka Inštitútu pre dobre spravovanú
spoločnosť.
3. Členmi poroty môžu byť aj zástupcovia alebo zástupkyne verejných inštitúcií
poskytujúcich záštitu nad podujatím s výnimkou služobného úradu podľa
§15 zákona č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a zamestnávateľov podľa §1 ods.
2 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme.
4. Mená členov poroty sa zverejňujú na webstránke ocenenia.
5. Členstvo v porote je čestné a nezastupiteľné. Z členstva v porote
nevyplývajú finančné benefity.
6. Organizátori koordinujú činnosť členov poroty a riadia jej zasadnutie, ktoré
je neverejné.

7. Členovia poroty sa zaväzujú mlčať o informáciách z prihlášok a spoločného
zasadnutia a zaobchádzať s informáciami podľa zákona č. 18/2018 o
ochrane osobných údajov.
Čl. 6. Postup výberu ocenených
1. Nominácie dostanú od každého z porotcov individuálne body za jednotlivé
kritériá hodnotenia, ktorými sú: 1. orientácia na používateľa, 2. orientácia
na výsledky, 3. inovatívnosť a schopnosť reagovať na vývoj, 4. otvorenosť
a spolupráca. Jednotlivé kritériá majú rovnakú váhu.
2. Na základe individuálnych hodnotení poroty sa v jednotlivých kategóriách
spraví predvýber 10 nominácií s najvyšším počtom bodov. Bodové
hodnotenie jednotlivých členov poroty je anonymné.
3. Porota následne na spoločnom zasadnutí konsenzom určí prvé miesto v
jednotlivých kategóriách. V prípade špeciálnych ročníkov sa ocenenie
udeľuje podľa tematických okruhov, ktoré sú vopred deklarované v
prihlasovacom formulári. Porota si vyhradzuje právo ocenenie v
jednotlivých kategóriách, resp. tematických okruhoch neudeliť. Informácie
a názory prezentované na tomto zasadnutí sú dôverné.
4. Člen poroty nemôže hodnotiť nominácie, ktorých súčasťou sú osoby, s
ktorými majú formálny alebo neformálny vzťah, ktorý by mohol ovplyvniť
objektívnosť ich rozhodovania. Členovia poroty sú povinní oznámiť
organizátorovi ocenenia bez zbytočného odkladu akýkoľvek skutočný alebo
možný konflikt záujmov.
Čl. 7. Odovzdanie ocenenia
1. Víťazov ocenenia vyhlasujú organizátori na verejnom podujatí.
2. Na získanie ocenenia sa neviažu finančné benefity. Organizátori môžu podľa
uváženia spolu s ocenením odovzdať vecnú cenu.
3. Ocenenie pre víťazné projekty smú prevziať len ocenené osoby alebo osoby
nimi poverené.
4. Organizátori si vyhradzujú právo ocenenie na základe rozhodnutia poroty
odobrať v prípade, ak sa preukáže, že informácie poskytnuté v nominácii
neboli založené na pravde a ak víťaz/víťazi ocenenia konali proti cieľom,
resp. misii ocenenia.

Čl. 8. Partnerstvo
1. Partnermi ocenenia môžu byť iba verejné inštitúcie a neverejné organizácie
alebo spoločnosti, ktoré oceneniu poskytli finančný príspevok, služby alebo
podporu bez nároku na odmenu.
Čl. 9. Ostatné ustanovenia
1. Organizátori ocenenia si vyhradzujú právo upraviť tento štatút.
2. Tento štatút nadobúda účinnosť dňa 10.7.2020.

