
Rokovací poriadok  

správnej rady 
 

Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied,  

verejná výskumná inštitúcia, 

sídlo: Tatranská Lomnica, 059 60 Vysoké Tatry; IČO: 00166529 

(ďalej len „organizácia“) 

 

 

Článok I 

Rokovací poriadok správnej rady organizácie upravuje činnosť a priebeh zasadnutí Správnej 

rady organizácie. Postavenie, spôsob vytvorenia a pôsobnosť správnej rady organizácie sú 

stanovené zákonom č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii. 

 

Článok II 

Činnosť a priebeh zasadnutí 

(1) Správna rada zasadá najmenej dvakrát ročne. 

 

(2) Zasadnutia správnej rady organizácie zvoláva a riadi jej predseda. Predsedu v jeho 

neprítomnosti zastupuje podpredseda správnej rady organizácie. 

 

(3) Program zasadnutí predkladá predseda správnej rady organizácie (v jeho 

neprítomnosti podpredseda resp. poverený člen správnej rady organizácie). Do programu 

zasadnutí správnej rady organizácie budú zahrnuté aj podnety pracovníkov organizácie, 

ktorých predmet je v kompetencii rozhodovania správnej rady organizácie. Takéto podnety 

musia byť vopred predložené predsedovi správnej rady organizácie (v písomnej alebo 

elektronickej forme). 

 

(4) Na zasadnutia správnej rady organizácie sú v prípade potreby pozývaní hostia 

podľa programu rokovania k prerokovávaným dokumentom a návrhom. 

 

(5) Správna rada organizácie je uznášaniaschopná, ak je na jej zasadnutí prítomná 

nadpolovičná väčšina členov oprávnených hlasovať. 

 

(6) Na prijatie rozhodnutia správnej rady organizácie sa vyžaduje nadpolovičná väčšina 

hlasov všetkých členov oprávnených hlasovať. Dvojtretinová väčšina hlasov všetkých 

členov oprávnených hlasovať sa vyžaduje na 

a) podanie návrhu na zmenu zakladacej listiny, 

b) podanie návrhu na zlúčenie, splynutie, rozdelenie verejnej výskumnej inštitúcie 

alebo jej zrušenie s likvidáciou, 

c) podanie návrhu vedeckej rady alebo dozornej rady na odvolanie riaditeľa; návrh 

predkladá predseda vedeckej rady alebo predseda dozornej rady zakladateľovi, 

d) schválenie vnútorného predpisu alebo jeho zmeny. 

 

Článok III 

Zápisnica z rokovania správnej rady organizácie 

 Z rokovania správnej rady organizácie sa vyhotovuje zápisnica, za správnosť ktorej 

zodpovedá predsedajúci.  

 



 Zápisnice z rokovania správnej rady organizácie sa zverejňujú elektronicky, vystavením 

na intranete webového sídla organizácie.  

 

Článok IV 

Záverečné ustanovenia 

 

(1)  Organizačné  a  koordinačné práce spojené  s činnosťou správnej rady organizácie  

     vykonáva sekretariát riaditeľa organizácie. 

 

(2)  Organizácia finančne zabezpečuje činnosť správnej rady organizácie. 

 

(3)  Tento rokovací poriadok nadobúda účinnosť dňa 12.7. 2018. 

 

 

 

 

 

       …..……………………...………….. 

        predseda správnej rady 

       Astronomického ústavu SAV, v. v. i. 


