Štatút Vedeckej rady Astronomického ústavu
Slovenskej akadémie vied
I. Základné ustanovenia
Vedecká rada (VR) Astronomického ústavu SAV je volený orgán ústavu s
kompetenciami v oblasti koncepcie vedeckovýskumnej činnosti pracoviska,
vedeckej výchovy, vedecko-organizačných otázkach, ako aj v procese
hodnotenia účinnosti riadenia pracoviska.

II. Činnosť VR
1. Vedecká rada plní najmä nasledovné úlohy:
a. určuje vedeckú profláciu ústavu,
b. vyjadruje sa k činnosti a organizácii ústav u a ku koncepčným
otázkam,
c. navrhuje zlúčenie, rozdelenie a zrušenie, zmenu spôsobu
fnancovania alebo prechod na inú oormu hospodárenia ústavu,
d. schvaľuje správu o činnosti ústavu,
e. navrhuje kandidátov na členov Predsedníctva SAV,
f. podľa osobitného predpisu1 navrhuje garantov pre doktorandské
štúdium v ústave ako externej vzdelávacej inštitúcii, ktorí v
spolupráci s oakultami, akreditovanými pre príslušný študijný odbor,
organizujú doktorandské štúdium v tomto odbore vo vedeckom
ústave. Schvaľuje akreditačný spis, ktorý ústav podáva na
Akreditačnú komisiu vlády SR pre akreditáciu ústavu ako externej
vzdelávacej inštitúcie pre daný vedný odbor. Navrhuje oakultám
univerzít a vysokých škôl v SR členov do spoločných odborových
komisií,
g. organizuje voľby zástupcu AsÚ SAV do Snemu SAV,
h. zástupcovia VR sa podieľajú na príprave výberového konania na
obsadzovanie ounkcie riaditeľa ústavu a zástupca VR je členom
výberovej komisie,
i. schvaľuje koncepciu atestácií vedeckých pracovníkov,
j. predkladá riaditeľovi návrhy na členov atestačnej komisie ústavu,
k. môže navrhovať členov vedeckých a riadiacich orgánov SAV, prípadne
iných inštitúcií,

l. spolupracuje so Snemom SAV a s Predsedníctvom SAV pri riešení
aktuálnych problémov,
m. prerokúva podnety tvorivých pracovníkov ústavu v rámci svojich
kompetencií. Dotknutý pracovník má právo sa zúčastniť zasadania VR pri
prejednávaní svojho podnetu.
2. Vedecká rada hodnotí a vyjadruje sa:
a. k výskumným programom a dosiahnutým výsledkom ústavu, ako aj k
výsledkom jeho jednotlivých vedeckých oddelení,
b. k vedeckej výchove doktorandov na ústave,
c. k návrhom vedeckých projektov,
d. k organizačnej štruktúre ústavu,
e. k zásadnejším záväzkom ústavu voči domácim a zahraničným
organizáciám (napr.: zmluvy o vedeckej spolupráci s inými inštitúciami),
f. k návrhom na ocenenia SAV pre zamestnancov ústavu,
g. k spolupráci s vysokými školami v pedagogickej oblasti,
h. k zásadám v styku s verejnosťou.
i. Po súhlase trojpätinovej väčšiny akademickej obce ústavu má VR právo
navrhnúť Predsedníctvu SAV odvolanie riaditeľa.

III. Voľby VR
1. Vedeckú radu ústavu volí akademická obec ústavu. Zloženie
akademickej obce ústavu určuje zákon 133/2002 Z. z.
2. Voľby organizuje VR, ktorej sa končí funkčné obdobie, a to najneskôr jeden
kalendárny mesiac pred ukončením svojho funkčného obdobia.
3. Jednu štvrtinu až jednu tretinu členov vedeckej rady ústavu tvoria
zástupcovia vysokých škôl a iných organizácií a pracovísk výskumu a
vývoja Slovenskej republiky.
4. Voľby do VR sú tajné. Voľby sa uskutočňujú podľa časti V štatútu VR.
5. VR tvorí 9 interných pracovníkov ústavu s vedeckou hodnosťou DrSc., PhD.,
respektíve CSc. (3 z každého vedeckého oddelenia) a 3 externí členovia s
vedeckou hodnosťou. Členstvo vo VR je nezastupiteľné.
6. Riaditeľ ústavu nie je členom VR.

7. Na čele vedeckej rady ústavu je jej predseda, ktorého volia členovia
vedeckej rady ústavu spomedzi seba.
8. Podpredsedu VR volia členovia VR rovnakým spôsobom.
9. Funkčné obdobie vedeckej rady ústavu je štyri roky.
10. Členov VR volí akademická obec ústavu nasledovne:
a. interných členov VR volí akademická obec jednotlivých vedeckých
oddelení,
b. externých členov VR volí akademická obec ústavu na zhromaždení
akademickej obce ústavu.
Akademickú obec vedeckého oddelenia tvoria tí pracovníci oddelenia, ktorí sú
členmi akademickej obce ústavu a doktorandi oddelenia.
11. Prvé zasadanie novej vedeckej rady zvoláva a vedie predseda
predchádzajúcej VR. Koná sa v termíne do 30 dní od začiatku nového
funkčného obdobia.

IV. Organizácia činnosti VR
1. Podpredseda VR zastupuje predsedu VR v jeho neprítomnosti v plnom
rozsahu.
2. VR sa schádza podľa potreby, najmenej však 1-krát do roka. VR zvoláva jej
predseda alebo ním poverený člen VR.
3. O zvolanie zasadnutia VR môže požiadať riaditeľ ústavu alebo viac ako jedna
tretina členov VR. Predseda je povinný ju zvolať do troch týždňov.
4. Predseda VR je povinný zvolať zhromaždenie akademickej obce ústavu do
troch týždňov, ak ho o to požiada minimálne 1/3 akademickej obce ústavu
alebo minimálne 1/3 členov VR alebo riaditeľ ústavu.
5. Na návrh viac ako jednej tretiny členov akademickej obce vedeckého
oddelenia musí VR zorganizovať hlasovanie akademickej obce vedeckého
oddelenia o dôvere internému členovi VR.
6. Na návrh viac ako jednej tretiny členov akademickej obce ústavu musí VR
zorganizovať hlasovanie akademickej obce ústavu o dôvere externému členovi
VR.
7. Rokovanie môže piebežne, medzi prezenčnými zasadaniami, prebiehať aj
elektronickou komunikáciou. Ak prebieha elektronickou poštou, každý
diskutujúci člen VR posiela svoje vyjadrenie alebo diskusný príspevok všetkým
ostatným členom VR. Zápisnica (viď bod 9) z elektronického rokovania sa
spisuje, ak bolo hlasovaním per rollam prijaté uznesenie. Obsah elektronickej

diskusie sa spomenie a závery každého elektronického hlasovania sa
zosumarizujú na najbližšom prezenčnom zasadan VR. Urobí tak predsedajúci
tohto zasadania.
8. Ak dôjde pri prerokovaní zásadných otázok k rozporu medzi stanoviskom VR
a riaditeľom ústavu, sporné strany môžu predložiť vec na rozhodnutie P-SAV
prostredníctvom podpredsedu SAV - Vedúceho 1. oddelenia vied SAV. Predseda
VR súčasne informuje o spore Výbor snemu SAV.
9. O prezenčných zasadnutiach VR sa spisuje zápisnica, ktorá je k dispozícii
pracovníkom ústavu a doktorandom najneskôr do 14 dní po zasadaní VR.
Pracovníkom a doktorandom musia byť takisto do 14 dní od skončenia
hlasovania per rollam sprístupnené zápisnice o schválených uzneseniach.

V. Pravidlá hlasovania v AO a vo VR
1. Voľby riadi predsedajúci alebo volebná a mandátová komisia, ktorú
zhromaždenie volí na začiatku. Zodpovedá za ich riadny priebeh a vyhlásenie
výsledkov.
2. AO a obdobne aj VR sú uznášaniaschopné, keď viac ako polovica ich členov
je prítomná na zasadaní.
3. Na schválenie uznesenia vo VR aj v AO je potrebná nadpolovičná väčšina
hlasov prítomných (okrem návrhu na odvolanie riaditeľa, kedy je potrebná až
3/5 väčšina v AO). Podobne, na schválenie kandidáta je potrebná nadpolovičná
väčšina hlasov prítomných. V prípade elektronického hlasovania sa za
prítomných považujú tí, ktorí hlasovali.
4. Predsedajúci predkladá návrh na uznesenie. Tento je možné meniť
pozmeňovacími návrhmi, o ktorých sa hlasuje v opačnom poradí, v akom boli
predložené. Nie je možné predložiť pozmeňovací návrh (zmyslom) rovnaký ako
niektorý predchádzajúci. Pozmeňovací návrh je možné v priebehu diskusie k
uzneseniu stiahnuť.
5. Hlasovanie je spravidla verejné, okrem hlasovania o osobách, ktoré musí byť
vždy tajné. Aj hlasovanie o iných otázkach môže byť tajné, ak o to
predsedajúceho pred hlasovaním požiadajú aspoň 2/3 prítomných oprávnených
hlasovať.
6. V prípade volieb viacerých kandidátov (napr. Členovia výboru) sú zvolení tí,
ktorí získali nadpolovičnú väčšinu hlasujúcich a to v poradí počtu získaných
hlasov. V prípade rovnosti hlasov na poslednom postupujúcom mieste sa
uskutoční druhé kolo. Ak ani v druhom kole nedôjde k zvoleniu dostatočného
počtu kandidátov, uskutočnia sa doplňujúce voľby na počet neobsadených
miest. V nich môžu opäť kandidovať aj nezvolení kandidáti.
7. Súhlas s kandidátom alebo kandidátmi sa vyjadruje zakrúžkovaním. V
prípade obsadzovania viacerých volených pozícií je možné zakrúžkovať najviac

toľko kandidátov, koľko pozícií je potrebné zvoliť. Inak upravený hlasovací lístok
je neplatný.
8. Hlasovanie je možné uskutočniť aj elektronicky zodpovedajúcimi
prostriedkami. Ak je predpísané tajné hlasovanie, zvolené elektronické
prostriedky musia zabezpečiť anonymitu hlasujúcich. (V prípade elektronického
hlasovania sa za prítomných považujú tí, ktorí hlasovali.)
9. Právo hlasovať majú aj kandidáti.

VI. Ostatné ustanovenia
1. V záujme spolupráce VR s vedením ústavu minimálne predseda VR je členom
ústavnej rady pracoviska.
2. Riaditeľ ústavu, jeho zástupca a vedúci vedeckých oddelení majú právo sa
zúčastňovať na zasadaniach VR. Ak nie je zástupca riaditeľa alebo vedúci
oddelenia ústavu súčasne riadne zvoleným členom VR, nehlasuje.
3. VR raz za rok, na začiatku nasledovného kalendárneho roka, informuje
akademickú obec ústavu o svojej činnosti za uplynulý rok.

VII. Záverečné ustanovenia
1. Štatút vedeckej rady ústavu, jeho zmeny a doplnky schvaľuje zhromaždenie
akademickej obce ústavu.
2. Vedecká rada ústavu poskytne schválený štatút VR výboru snemu SAV a
príslušnému oddeleniu vied SAV.
3. Zloženie VR oznamuje predseda VR výboru Snemu SAV a príslušnému
oddeleniu vied SAV. Oznamuje i každú zmenu zloženia VR.
Tento štatút VR Astronomického ústavu SAV nadobúda platnosť jeho
schválením zhromaždením akademickej obce Astronomického ústavu SAV dňa
7. marca 2019.
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Zákon o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. v platnom znení.

