
ŠTATÚT VEDECKEJ RADY ÚSTAVU INFORMATIKY SAV 
 
 

I. Základné ustanovenia 
 
   Vedecká rada Ústavu informatiky SAV (VR ÚI) je volený orgán ústavu, ktorý spolu s Vedením 
Ústavu informatiky (ÚI SAV) vytvára podmienky pre realizáciu výskumu a pluralitný charakter práce 
s kompetenciami v oblasti vedecko-výskumnej, vedecko-organizačnej, riadiacej činnosti pracoviska a 
vedeckej výchovy na základe nasledovných bodov: 
 
1. V organizačnej štruktúre SAV, VR ÚI spolupracuje so  Snemom SAV a s Predsedníctvom SAV (P 

SAV) pri riešení aktuálnych problémov. 
2. VR ÚI tvorí deväť členov s vedeckou hodnosťou, z ktorých je šesť interných pracovníkov ÚI SAV 

a traja externí pracovníci. 
3. Riaditeľ ústavu nemôže byť členom VR ÚI, ale má právo zúčastniť sa jej zasadania. 
4. VR ÚI si volí zo svojich členov predsedu a podpredsedu. 
5.  Funkčné obdobie VR ÚI je štyri roky. 
6. V prípade, že v priebehu funkčného obdobia sa niektorý člen VR ÚI vzdá členstva, VR ÚI 

kooptuje na jeho miesto ďaľšieho kandidáta v poradí podľa získaného počtu kladných hlasov vo 
voľbách pre dané volebné obdobie.   

7. Odvolať člena VR ÚI v priebehu funkčného obdobia môže iba Zhromaždenie akademickej obce 
ÚI. Za členov Akademickej obce sa pokladajú všetci pracovníci s vysokoškolským vzdelaním 
vrátane interných ašpirantov a pracovníkov na študijných pobytoch. 

8. Činnosť VR ÚI je hodnotená raz za rok Zhromaždením  akademickej obce  ÚI, ktorému predkladá 
VR ÚI správu o svojej činnosti. Zhromaždenie pre tento účel musí byť zvolané tiež v prípade, ak o 
to požiada najmenej 40% oprávnených voličov. 

9. Štatút VR ÚI je v súlade so Vzorovým štatútom vedeckých rád pracovísk SAV predloženým a 
schváleným Snemom SAV dňa  8.8.2002.na základe  zákona o SAV č.133 z 19. 2. 2002. 

 
 

II. Činnosť VR ÚI 
 
1. VR ÚI plní nasledovné úlohy: 
 

a) určuje vedeckú profiláciu ústavu, 
b) navrhuje  zlúčenie, rozdelenie a zrušenie, zmenu spôsobu financovania alebo prechod na inú 

formu  hospodárenia ústavu, 
c) schvaľuje správu o činnosti ústavu, 
d) navrhuje  členov spoločných odborových komisií doktorandského štúdia, 
e) navrhuje členov vedeckých a  riadiacich orgánov SAV, prípadne iných inštitúcií, 
f) podieľa sa na príprave konkurzného konania na funkciu riaditeľa ústavu a jeho zástupca je 

členom výberovej komisie, 
g) organizuje voľby zástupcu ústavu do Snemu  SAV z členov akademickej obce ústavu, 
h) VR ÚI poveruje jedného zo svojich členov zúčastňovať sa operatívnych porád riaditeľa ÚI 

a na Ústavnej rade, 
i) schvaľuje akreditačný spis, ktorý ústav podáva na Akreditačnú komisiu vlády SR pre 

akreditáciu vedeckej organizácie ako externej vzdelávacej inštitúcie pre daný štúdijný odbor, 
j) navrhuje fakultám univerzít a vysokých škôl v SR členov do odborových komisií, 
k) vyjadruje sa k návrhom na ocenenia SAV pre zamestnancou organizácie. 

 
2. VR ÚI hodnotí a vyjadruje sa: 

 
a) k činnosti a organizácii ústavu a ku koncepčným otázkam, 



b) k výskumným programom a dosiahnutým výsledkom pracoviska, ako aj k výsledkom jeho 
jednotlivých vedecko-organizačných útvarov, 

c) k vedeckej výchove doktorandov a postdoktorandov na pracovisku, 
d) ku koncepcii  organizačnej štruktúry na pracovisku a v spolupráci s riaditeľom ústavu sa 

podiela na určovaní zásad jeho personálneho obsadenia, 
e) k závažným záväzkom ústavu voči domácim a zahraničným organizáciám. 

 
 

III. Voľby VR ÚI 
 
1. Voľby do VR ÚI sa uskutočňujú podľa  Rokovacieho poriadku článku 2 (Voľby) schváleného 

Akademickou obcou ústavu. 
2. Voľby do VR ÚI sú tajné. Hlasujú všetci členovia Akademickej obce ÚI. 
3. Voľby sa môžu uskutočniť len vtedy, ak je prítomných najmenej dve tretiny oprávnených voličov, 

alebo je odovzdaných najmenej dve tretiny hlasovacích lístkov pri korešpodenčných voľbách. 
4. Kandidátov na interných a externých členov VR sú oprávnení navrhovať všetci členovia 

Akademickej obce ústavu. 
5. Na čele vedeckej rady ústavu je jej predseda, ktorého si volia členovia vedeckej rady spomedzi   

seba. 
6. Za člena vedeckej rady môžu byť volení členovia vedeckej organizácie s vedeckou hodnosťou        

DrSc., PhD., resp. CSc. a externí členovia s vedeckou hodnosťou. 
 
 

IV. Ostatné ustanovenia 
 
1. VR ÚI sa schádza podľa potreby, minimálne štyrikrát do roka. 
2. Zasadanie VR ÚI zvoláva jej predseda alebo ním poverený člen VR ÚI Zasadanie je    

uznášaniaschopné, ak je prítomný nadpolovičný počet členov VR ÚI. 
3. O zvolanie zasadania VR môže požiadať riaditeľ, alebo viac ako jedna tretina členov akademickej 

obce ústavu, vtedy je predseda povinný zvolať VR najneskôr do týždňa. 
4. Ak nastane pri prerokovaní zásadných otázok rozpor medzi stanoviskom VR ÚI a riaditeľom, 

sporné strany môžu  predložiť vec na rozhodnutie P SAV prostredníctvom príslušného 
podpredsedu, pričom predseda VR ÚI informuje o spore výbor Snemu SAV. 

5. Hlasovanie vo vedeckej rade je spravidla verejné, výnimkou môže byť hlasovanie o personálnych 
otázkach. 

6. Na návrh viac ako jednej tretiny členov akademickej obce musí VR zorganizovať  hlasovanie 
akademickej obce o dôvere VR alebo jej členovi. Ak VR resp. jej člen nezíska podporu 
nadpolovičnej väčšiny prítomných, je odvolaná/ý. 

7. Po súhlase trojpätinovej väčšiny akademickej obce ústavu má VR ÚI právo navrhnúť P SAV 
odvolanie riaditeľa ústavu. 
 

 
V. Záverečné ustanovenia 

 
Tento štatút predložený VR ÚI je možné doplniť na základe uznesenia akademickej obce ústavu. 
Rokovací poriadok je prílohou k tomuto Štatútu. Tento Štatút bol schválený členmi akademickej obce 
ÚI SAV dňa 18.6.2003 a bude  predložený Výboru  Snemu SAV. Zloženie VR ÚI  s uvedením 
externých členov oznamuje predseda VR ÚI Výboru Snemu SAV a príslušnému Oddeleniu vied SAV. 
Oznamuje i každú zmenu zloženia VR ÚI. 
 
 
 
 
V Bratislave, 4. 10.2011                   Ing. Pavol Hrkút, CSc.  
               predseda VR ÚI 


