
Cena Pavla Sillingera 
 

Štatút 

 
Schválený na Valnom zhromaždení SBS dňa 1. 4. 1998;  

novelizovaný na zasadnutiach Hlavného výboru SBS dňa 24. 4. 2008, 24. 3. 2015 a 21. 3. 2018. 

 

1. Cena Pavla Sillingera (ďalej len Cena) sa udeľuje na počesť významného slovenského 

botanika doc. Dr. Pavla Sillingera (1905–1938), ktorý sa za svoj hoci krátky, ale úspešnou 

vedeckou prácou naplnený život výrazne zaslúžil o rozvoj botaniky. 

2. Cena sa udeľuje za najlepšiu pôvodnú vedeckú či odbornú prácu alebo súbor prác, 

publikovanú (publikovaných) vo vedeckom/odbornom časopise alebo monografii 

v príslušnom predchádzajúcom roku. Aspoň pri jednej oceňovanej publikácii musí byť 

hodnotený autor uvedený na prvom mieste. Do hodnotenia sa počítajú len publikácie 

vydané počas členstva hodnoteného autora v Spoločnosti. 

3. Cena sa udeľuje  v dvoch kategóriách – botanika a fyziológia rastlín. V každej kategórii sa 

v príslušnom roku udeľuje Cena spravidla jednému autorovi, vo výnimočných prípadoch 

možno Cenu udeliť v jednej kategórii aj viacerým autorom. 

4. Cenu možno udeliť členom SBS, ktorých vek v hodnotenom roku bol nižší ako 31 rokov.  

5. Podklady na udelenie Ceny (písomné odporúčanie doložené pdf súnorom alebo 1 ks 

tlačenej verzie práce/prác) predkladajú predsedovia pobočiek a sekcií SBS vždy ku koncu 

januára kalendárneho roku nasledujúcom po hodnotenom období, t.j. v roku, v ktorom sa 

ocenenie odovzdáva. Vyhodnotenie vykonajú členovia Hlavného výboru SBS. 

6. Udelenie Ceny schvaľuje Valné zhromaždenie SBS ako najvyšší orgán vedeckej 

spoločnosti na návrh Hlavného výboru SBS. 

7. Cena sa skladá z pamätného diplomu a finančnej odmeny. Cenu odovzdáva predseda 

Hlavného výboru SBS na Zjazde alebo na Valnom zhromaždení SBS. V odôvodnených 

prípadoch môže odovzdaním Ceny predseda poveriť aj inú osobu a Cena sa môže 

odovzdať aj pri inej príležitosti.  

8. Nositeľ Ceny pred jej prevzatím na Zjazde alebo na Valnom zhromaždení SBS prednesie 

krátky referát o ocenenej práci/súbore prác. V odôvodnených prípadoch možno povoliť 

prednesenie referátu aj na inom podujatí organizovanom Spoločnosťou alebo prednesenie 

referátu odpustiť. 

9. Výšku finančnej odmeny stanoví Hlavný výbor SBS*. 

10. Cenu možno udeliť tej istej osobe iba raz. 

11. Evidenciu o udelení Ceny vedie vedecký tajomník Hlavného výboru. 

12. Cena nemusí byť udelená každý rok. 

 

–––––––––– 
* V súčasnosti (rok 2018) je výška odmeny pre každého odmeňovaného stanovená na 100,- €. 

 


