
ROKOVACÍ PORIADOK ZHROMAŽDENIA AKADEMICKEJ OBCE  

ÚSTAVU INFORMATIKY SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED 

 

Článok I 

Všeobecné ustanovenia 
 

(1) Za členov Akademickej obce Ústavu informatiky SAV (ďalej tiež „ÚI SAV“ alebo 

„organizácia“) sa pokladajú pracovníci a študenti určení Zákonom č. 133 o Slovenskej 

akadémii vied, par. 6, ods. 3 v platnom znení. 

(2) Zhromaždenie akademickej obce organizácie (ďalej tiež „zhromaždenie“) sa zvoláva na 

prerokovanie závažných organizačných úloh pracoviska, ktoré určujú vedeckú náplň, 

štruktúru ústavu, smery výskumu a rozvoja bádania v danom vednom odbore a na 

vykonanie volieb členov vedeckej rady organizácie a zástupcu organizácie v Sneme SAV.  

(3) Základnou normou činnosti Zhromaždenia je formulovanie a rešpektovanie alternatívnych 

návrhov a názorov jednotlivcov i skupín pracovníkov.  

  

Článok II 

Zhromaždenie 
 

(1) Zhromaždenie nie je verejné.  

(2) Zhromaždenie zvoláva predseda alebo určený zástupca vedeckej rady organizácie na 

základe jej rozhodnutia. Okrem prípadov uvedených v štatúte vedeckej rady organizácie, o 

zvolanie zhromaždenia môže požiadať i riaditeľ organizácie alebo viac ako jedna tretina 

akademickej obce organizácie. Zhromaždenie sa zvoláva formou písomného alebo 

elektronického oznamu.  

(3) Zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sa ho zúčastnia najmenej dve tretiny členov 

akademickej obce organizácie.  

(4) Predsedom zhromaždenia je vedeckou radou organizácie poverený jeden z jej členov.  

(5) Zápis zo zhromaždenia dostanú členovia vedeckej rady a riaditeľ organizácie ako aj každý 

vedúci oddelenia organizácie.  

(6) Predseda zhromaždenia je povinný dať hlasovať o návrhu na uznesenia, zmeny formulácií 

schvaľovaných textov a hlasovaniu podliehajúcich písomných alebo ústnych návrhov 

členov zhromaždenia.  

(7) K schváleniu návrhu je potrebná nadpolovičná väčšina kladných hlasov prítomných členov 

zhromaždenia.  

(8) Schvaľovanie dokumentov môže prebiehať i korešpondenčným spôsobom. Členovia 

zhromaždenia, ktorých pracovisko je mimo Bratislavy, a tí, ktorí sa nemôžu zúčastniť 

hlasovania v stanovenom termíne, môžu hlasovať korešpondenčným spôsobom. V prípade 

korešpondenčného hlasovania je ku schváleniu návrhu potrebná účasť dvoch tretín voličov 

a k odsúhlaseniu návrhu je potrebná nadpolovičná väčšina kladných platných hlasov. 

 

Článok III 

Voľby členov vedeckej rady 
 

(1) Voľby interných členov vedeckej rady organizácie sú tajné.  

(2) Voľby vedie volebná komisia, ktorej členovia sú odsúhlasení nadpolovičnou väčšinou 

akademickej obce. Volebná komisia si zvolí svojho predsedu, ktorý zodpovedá za 

spracovanie výsledkov volieb. Predseda volebnej komisie predloží predsedovi 

zhromaždenia zápisnicu s výsledkami volieb.  

(3) Za zvolených sa považujú kandidáti, ktorí dostanú najviac kladných hlasov prítomných 

voličov vyjadrených na odovzdaných platných hlasovacích lístkoch. V prípade, že viacerí 



kandidáti dostanú rovnaký počet hlasov, uskutoční sa druhé kolo volieb, ktoré sa vzťahuje 

už len na kandidátov s rovnakým získaným počtom hlasov. V prípade, že aj v druhom kole 

volieb kandidáti dosiahnu rovnaký počet hlasov, o zvolenom kandidátovi sa rozhodne 

dohodou na zhromaždení. Poradie náhradníkov je určené počtom kladných hlasov pri 

voľbách.  

(4) S voľbou interných členov vedeckej rady organizácie zhromaždenie navrhuje vedeckej 

rade kandidátov na externých členov vedeckej rady na samostatnom návrhovom lístku. 

Každý účastník zhromaždenia môže navrhnúť najviac troch kandidátov. Novozvolení 

interní členovia vedeckej rady v spolupráci s vedením organizácie pozvú troch kandidátov 

do vedeckej rady. 

(5) Voľby môžu prebiehať i korešpondenčným spôsobom. Členovia zhromaždenia, ktorých 

pracovisko je mimo Bratislavy a tí, ktorí sa nemôžu zúčastniť volieb do vedeckej rady v 

stanovenom termíne, môžu voliť korešpondenčným spôsobom. V prípade 

korešpondenčných volieb je k schváleniu kandidátov potrebná účasť dvoch tretín voličov 

a nadpolovičná väčšina kladných platných hlasov.  

 

Článok IV 

Voľba člena Snemu SAV 
 

(1) Voľba člena Snemu SAV je tajná.  

(2) Voľbu vedie volebná komisia, ktorej členovia sú odsúhlasení nadpolovičnou väčšinou 

akademickej obce. Volebná komisia si zvolí svojho predsedu, ktorý zodpovedá za 

spracovanie výsledkov voľby. Predseda volebnej komisie predloží predsedovi 

zhromaždenia zápisnicu s výsledkami volieb. 

(3) Za zvoleného sa považuje kandidát, ktorý dostane najviac kladných hlasov prítomných 

voličov vyjadrených na odovzdaných platných hlasovacích lístkoch.  

(4) V prípade, že viacerí kandidáti dostanú rovnaký počet hlasov, uskutoční sa druhé kolo 

volieb, ktoré sa vzťahuje už len na kandidátov s rovnakým získaným počtom hlasov. V 

prípade, že aj v druhom kole volieb kandidáti dosiahnu rovnaký počet hlasov, o zvolenom 

kandidátovi sa rozhodne dohodou na zhromaždení.  

(5) Voľba môže prebiehať i korešpondenčným spôsobom. Členovia zhromaždenia, ktorých 

pracovisko je mimo Bratislavy a tí, ktorí sa nemôžu zúčastniť voľby člena Snemu SAV         

v stanovenom termíne, môžu voliť korešpondenčným spôsobom. V prípade 

korešpondenčných volieb je k zvoleniu kandidáta potrebná účasť dvoch tretín voličov a 

nadpolovičná väčšina kladných platných hlasov.  

 

Článok VI 

Záverečné ustanovenia 
 

(1) Tento rokovací poriadok prerokovalo a schválilo zhromaždenie akademickej obce 

organizácie dňa 4.12.2020.  

(2) Tento rokovací poriadok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia 

na webovom sídle organizácie. 

(3) Platnosť rokovacieho poriadku zaniká dňom zániku alebo rozdelenia pracoviska alebo 

schválením nového rokovacieho poriadku. 

(4) Rokovací poriadok je prílohou štatútu vedeckej rady organizácie. V prípade rozporu medzi 

ustanoveniami rokovacieho poriadku a štatútu vedeckej rady sa koná podľa štatútu 

vedeckej rady.  

 

V Bratislave, 4.12.2020     RNDr. Ján Glasa, CSc. 

predseda vedeckej rady 


