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Štatút Vedeckej rady 

   FILOZOFICKÉHO ÚSTAVU SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED 

sídlo: Klemensova 19, 813 64 Bratislava 

Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied (ďalej len „ústav“) vydáva nasledujúci štatút Vedeckej rady 
Filozofického ústavu Slovenskej akadémie vied (ďalej len „vedecká rada“). 

Čl. I 
Činnosť vedeckej rady 

(1) Vedecká rada je odborný orgán ústavu. 
(2) Vedecká rada 

a) určuje vedeckú profiláciu ústavu, 
b) vyjadruje sa o činnosti a organizácii ústavu a o koncepčných otázkach, 
c) navrhuje zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie, zmenu spôsobu financovania alebo prechod na 

inú formu hospodárenia ústavu, 
d) schvaľuje správu o činnosti ústavu, 
e) ak ústav je externou vzdelávacou inštitúciou na základe zmluvy o doktorandskom štúdiu 

uzatvorenej s vysokou školou podľa osobitného predpisu,1 
– schvaľuje akreditačný spis, ktorý ústav podáva príslušnej inštitúcii pre akreditáciu ústavu ako 

externej vzdelávacej inštitúcie,  
– navrhuje garantov doktorandského štúdia na ústave, 
– schvaľuje návrh školiteľov doktorandského štúdia na ústave, 
– navrhuje členov odborových komisií pre doktorandské štúdium, 

f) organizuje voľby zástupcu ústavu do Snemu SAV, 
g) podieľa sa na príprave výberového konania na obsadzovanie funkcie riaditeľa ústavu, 
h) môže navrhnúť členov vedeckých, poradných a riadiacich orgánov SAV, prípadne iných 

inštitúcií. 
(3) Vedecká rada hodnotí a vyjadruje sa o 

a) výskumných programoch a dosiahnutých výsledkoch ústavu aj o výsledkoch jeho jednotlivých 
vedecko-organizačných útvarov, 

b) vedeckej výchove doktorandov na ústave, 
c) koncepcii organizačnej štruktúry ústavu, 
d) zásadnejších záväzkoch ústavu voči domácim a zahraničným organizáciám, 
e) návrhoch na ocenenia SAV pre zamestnancov ústavu. 

(4) Predseda vedeckej rady sa zúčastňuje na poradách vedenia ústavu. Predseda vedeckej rady môže 
poveriť jej podpredsedu zastupovaním na poradách vedenia ústavu.  

Čl. II 
Členovia vedeckej rady 

(1) Vedecká rada má 7 členov. Najmenej jednu štvrtinu a najviac jednu tretinu členov vedeckej rady 
tvoria zástupcovia vysokých škôl a iných organizácií a pracovísk výskumu a vývoja Slovenskej 
republiky. 

                                                           
1 Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení. 
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(2) Členom vedeckej rady môžu byť len osoby s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa. Ďalšie 
požiadavky na členov vedeckej rady stanovuje Volebný poriadok vedeckej rady. 

(3) Vedecká rada má predsedu, podpredsedu a tajomníka. Predsedu, podpredsedu a tajomníka volia 
členovia vedeckej rady spomedzi seba. Za predsedu, podpredsedu a tajomníka môžu byť zvolení 
len interní členovia vedeckej rady. 

(4) Podpredseda vedeckej rady zastupuje jej predsedu v plnom rozsahu počas jeho neprítomnosti. 
Tajomník vedeckej rady zabezpečuje administratívnu stránku činnosti vedeckej rady. 

(5) Riaditeľ ústavu nie je členom vedeckej rady, má však právo zúčastňovať sa na jej zasadnutiach. 
(6) Funkčné obdobie vedeckej rady je štyri roky. 
(7) Vedeckú radu volí akademická obec ústavu. Akademická obec má právo odvolať člena vedeckej 

rady. 
(8) Mandát členovi vo vedeckej rade zaniká 

a) uplynutím funkčného obdobia, 
b) ukončením pracovného pomeru s ústavom, 
c) vzdaním sa členstva vo vedeckej rade písomným vyhlásením doručeným riaditeľovi ústavu 

a predsedovi vedeckej rady, a to aj bez uvedenia dôvodu, 
d) odvolaním akademickou obcou ústavu. 

(9) Členstvo vo vedeckej rade je čestná funkcia a vykonáva sa bez nároku na odmenu. 

Čl. III 
Voľba vedeckej rady 

Priebeh voľby vedeckej rady upravuje Volebný poriadok vedeckej rady ústavu schválený akademickou 
obcou ústavu. 

Čl. IV 
Organizácia činnosti vedeckej rady 

(1) Vedecká rada zasadá podľa potreby, a to najmenej štyrikrát do roka. Zasadnutie vedeckej rady 
zvoláva a vedie jej predseda. Rokovanie vedeckej rady sa primerane riadi štatútom SAV čl. XXI.  

(2) Vedecká rada je uznášaniaschopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina členov. 
(3) O zvolanie zasadnutia vedeckej rady môže požiadať riaditeľ ústavu, najmenej jedna tretina jej 

členov alebo jedna tretina členov akademickej obce. Táto žiadosť musí byť písomná a musí 
obsahovať vymedzenie predmetu rokovania vedeckej rady, pre ktorý sa zasadnutie zvoláva. 
Predseda je v takom prípade povinný zvolať jej zasadnutie do jedného týždňa. 

(4) Zasadnutia vedeckej rady sa konajú podľa rokovacieho poriadku, ktorý vypracúva vedecká rada. 
Rokovací poriadok vedeckej rady sa zverejňuje na webovom sídle ústavu. 

(5) Zo zasadnutí vedeckej rady sa uskutočňuje zápis, ktorý sa zverejňuje na webovom sídle ústavu, a 
to v súlade s platnou legislatívou o ochrane osobných údajov. 

(6) Hlasovanie vo vedeckej rade je spravidla verejné. Hlasovanie vo vedeckej rade je tajné, ak sa týka 
personálnych otázok. O personálnych otázkach, materiáloch a projektoch obsahujúcich údaje 
podliehajúce ochrane osobných údajov nie je možné hlasovať formou per rollam. 

Čl. V 
Záverečné ustanovenia 

(1) Vedenie ústavu vytvára materiálne a administratívne podmienky pre činnosť vedeckej rady. 
(2) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto štatútu sa ruší doterajší štatút vedeckej rady ústavu. 
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(3) Tento štatút nadobúda platnosť schválením akademickou obcou ústavu a účinnosť deň po jeho 
zverejnení na webovom sídle ústavu. 

V Bratislave dňa 5. 11. 2018 

 ………………………………………………… 
 prof. PhDr. Tibor Pichler, CSc. 
 riaditeľ Filozofického ústavu SAV 


