Štatút Ceny SDGs za rok 2020
1. Oficiálny názov ceny je „Ceny SDGs – ocenenie za príspevok k napĺňaniu Cieľov udržateľného
rozvoja“, ktorý jednohlasne prijalo 193 krajín OSN. Ceny predstavujú nový univerzálny štandard pre
udržateľný rozvoj, ktorý myslí na všetkých obyvateľov planéty (ďalej len „ocenenie“). Skrátený názov
ocenenia je „Ceny SDGs“ uvedený spolu s rokom, za ktorý sú jednotlivé ceny udeľované. „Ceny
SDGs“ 2020 je ocenenie za aktivity realizované od septembra 2019 do júna 2020.
2. Poslaním ocenenia je šíriť myšlienku dlhodobého rozvíjania a napĺňania Cieľov udržateľného
rozvoja a súčasne vyjadriť poďakovanie a verejné uznanie firmám, orgánom verejnej správy,
mimovládnym neziskovým organizáciám a jednotlivcom, ktorí sú na Slovensku lídrami v šírení a
podpore tejto témy.
3. Vyhlasovateľom a organizátorom ocenenia je Nadácia Pontis (ďalej len „organizátor“).
4. V deň vyhlásenia ocenenia organizátor zverejňuje na svojej webovej stránke https://www.blf-csrsummit.eu/ všetky relevantné informácie, vrátane vyhlásenia kategórií ocenenia za rok 2020, príp.
ďalšie organizačné záležitosti týkajúce sa procesu nominácií alebo ocenenia.
5. V každom ročníku ocenenia organizátor udeľuje ceny jednému nominovanému subjektu alebo
skupine nominovaných subjektov vo vyhlásených kategóriách na základe rozhodnutia nezávislej
hodnotiacej komisie. Hodnotiaca komisia má právo rozhodnúť, že neudelí ktorúkoľvek z cien, ak ani
jedna z nominácií nespĺňa kritériá danej kategórie.
6. Za rok 2020 budú udelené Ceny SDGs v kategóriách: Verejná správa, Mimovládna nezisková
organizácia, Mediálna kampaň, Líder: jednotlivec do 30r., Líder: jednotlivec nad 30r. a Firma.
7. Na udelenie ocenenia môžu byť nominované len organizácie alebo jednotlivci, ktorí neboli v
uplynulých troch rokoch právoplatne odsúdení v súvislosti s ich aktivitami alebo sa s nimi nespájali
medializované kauzy.
8. Nominované projekty, organizácie a jednotlivci sú nominovaní členmi hodnotiacej komisie
a zástupcami organizátora súťaže.
9. Nominovaný subjekt môže byť v jednej kategórii navrhnutý len jedenkrát. Organizátor je oprávnený
odporučiť nominovaný subjekt do inej kategórie, ak je toho názoru, že daný subjekt je vhodnejšie z
hľadiska jeho predpokladov zaradiť do inej kategórie.
10. Do hodnotiaceho procesu sú zaradené len nominácie spĺňajúce základné požiadavky ocenenia.
Organizátor zašle nominovaným subjektom informáciu e-mailom, že boli nominovaní na ocenenie,
pričom si vyžiada súhlas s nomináciou a vyplnenie rozšíreného hodnotiaceho dotazníka. Len takáto
nominácia bude zaradená do hodnotiaceho procesu.
11. Hodnotiacu komisiu navrhuje a zostavuje organizátor ocenenia. Členstvo v komisii je čestné a
nezastupiteľné. Organizátor organizuje a zúčastňuje sa stretnutí hodnotiacej komisie, pričom má

postavenie koordinátora diskusie a facilitátora hodnotiacej komisie. Organizátor má v komisii
zastúpenie aj ako zdroj doplňujúcich informácií, avšak bez hlasovacieho práva.
12. Stretnutia hodnotiacej komisie sú neverejné a informácie o diskusii, ako aj o hlasovaní k
jednotlivým nomináciám sú považované za dôverné. Členovia hodnotiacej komisie sa zaväzujú mlčať
o informáciách z nominačných hárkov a skupinových hodnotení.
13. Informácie o víťazovi ocenenia v príslušnej kategórii môžu byť zverejnené organizátorom až v deň
vyhlásenia víťazov, ako je uvedené nižšie v bode 17. tohto štatútu.
14. Komisia hodnotí nominačné hárky v dvoch krokoch: najskôr každý člen hodnotiacej komisie
hodnotí individuálne pridelením bodov podľa vopred určených a stanovených parametrov a kritérií. V
druhom kroku sa projekty hodnotia počas skupinovej diskusie hodnotiacej komisie. Na tomto stretnutí
vyberú členovia komisie víťaza každej kategórie. Ak nie je možné dosiahnuť konsenzus ohľadom
víťaza v príslušnej kategórii, komisia o víťazovi rozhodne hlasovaním, pričom na rozhodnutie je
potrebné dosiahnuť aspoň nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov hodnotiacej komisie.
Záverečné rozhodnutie hodnotiacej komisie je konečné a nemenné, s výnimkou bodu 16. tohto štatútu.
Zo spoločného hodnotenia komisie vypracuje organizátor zápisnicu.
15. Hodnotitelia si prostredníctvom organizátora môžu vyžiadať od nominovaných subjektov
doplňujúce informácie k nominačným hárkom. Doplnené informácie budú následne zaslané všetkým
členom hodnotiacej komisie.
16. V prípade zistenia skutočností, ktoré vedú k závažnému porušeniu platných právnych predpisov,
alebo tohto štatútu, organizátor o nich bezodkladne informuje hodnotiacu komisiu. Hodnotiaca komisia
má právo v prípade zistenia takýchto skutočností a na základe poskytnutých informácií cenu
nominantovi neudeliť, resp. víťazovi odňať.
17. Mená víťazov ocenenia spolu s menami členov hodnotiacej komisie zverejní organizátor v deň
slávnostného udeľovania cien víťazom.
18. Subjekt alebo osoba, ktorí získali cenu, sa o ňu nemôžu uchádzať v nasledujúcich dvoch
ročníkoch.
19. Organizátor si vyhradzuje právo na úpravu tohto štatútu podľa vlastného uváženia.
Tento štatút nadobúda účinnosť dňa 1. mája 2020.

