Štatút Vedeckej rady Fyzikálneho ústavu SAV
1. Základné ustanovenia
Vedecká rada (VR) Fyzikálneho ústavu (FÚ) SAV je volený orgán s kompetenciami v oblasti koncepcie
vedeckovýskumnej činnosti pracoviska, vedeckej výchovy, najmä doktorandského štúdia, a v iných vedeckoorganizačných otázkach, ako aj v procese hodnotenia účinnosti a kvality riadenia pracoviska.
2. Činnosť a úlohy VR FÚ SAV
1. Vedecká rada FÚ SAV plní nasledujúce úlohy:
a) určuje vedeckú profiláciu FÚ SAV,
b) vyjadruje sa k činnosti a organizácii FÚ SAV a ku koncepčným otázkam,
c) navrhuje a vyjadruje sa k zlúčeniu, rozdeleniu a zrušeniu organizácie, k zmene spôsobu financovania alebo
prechodu na inú formu hospodárenia FÚ SAV,
d) schvaľuje správu o činnosti FÚ SAV.
e) schvaľuje akreditačný spis, ktorý vedecká organizácia podáva na Akreditačnú komisiu vlády SR pre
akreditáciu vedeckej organizácie ako externej vzdelávacej inštitúcie pre daný študijný odbor,
f) organizuje voľby zástupcu vedeckej organizácie do Snemu SAV.
2. Vedecká rada FÚ SAV ďalej navrhuje:
a) fakultám univerzít a vysokých škôl v SR členov do odborových komisií,
b) akademickej obci vedeckej organizácie kandidátov na členov Predsedníctva SAV,
c) kandidátov na členov vedeckých a poradných orgánov SAV, komisií, vedeckých kolégií a iných inštitúcií, ak
je o to nadriadenými orgánmi SAV alebo týmito inštitúciami požiadaná,
d) na ocenenia SAV významné vedecké výsledky jednotlivcov alebo kolektívov ústavu, prípadne pracovníkov
alebo kolektívov z iných pracovísk, ktoré s FÚ SAV dlhodobo aktívne spolupracujú.
e) garantov pre doktorandské štúdium vo vedeckej organizácii ako externej vzdelávacej inštitúcii,
3. Vedecká rada FÚ SAV sa vyjadruje:
a) k výskumným programom a dosiahnutým výsledkom pracoviska, ako aj výsledkom jeho jednotlivých
vedecko-organizačných útvarov,
b) k vedeckej výchove doktorandov na pracovisku,
c) ku koncepcii a zmenám organizačnej štruktúry na pracovisku,
d) k činnosti Atestačnej komisie,
e) k návrhom vedenia alebo pracovníkov FÚ SAV na ocenenia SAV.
4. Vedecká rada FÚ SAV hodnotí odbornú a obsahovú úroveň časopisu Acta Physica Slovaca.
5. Vedecká rada FÚ SAV sa z iniciatívy členov VR, vedenia FÚ SAV alebo členov akademickej obce zaoberá
alebo vyjadruje k ďalším aktuálnym otázkam vedecko-výskumnej činnosti FÚ SAV a jej organizácie a
vypracúva k nim podľa potreby písomné stanovisko.
6. Vedecká rada FÚ SAV sa podieľa sa na príprave výberového konania na obsadzovanie funkcie riaditeľa
vedeckej organizácie a navrhuje jedného člena výberovej komisie.
7. Na návrh akademickej obce organizácie môže VR navrhnúť Predsedníctvu SAV odvolať riaditeľa FÚ SAV.

8. V záujme spolupráce s vedením FÚ SAV sa minimálne jeden člen VR, spravidla jej predseda, zúčastňuje na
zasadnutiach Ústavnej rady FÚ SAV.
9. Vedecká rada sa podieľa na organizácii významnejších prednášok a seminárov na pôde FÚ SAV.
3. Zloženie, vznik a zánik členstva vo VR FÚ SAV
1. Funkčné obdobie vedeckej rady Fyzikálneho ústavu SAV je štyri roky.
2. Vedecká rada FÚ SAV je volená akademickou obcou Fyzikálneho ústavu SAV.
3. Voľby organizuje VR, ktorej končí funkčné obdobie, pred skončením funkčného obdobia. Uskutočňujú sa
podľa Volebného poriadku, ktorý je prílohou tohto Štatútu.
4. Vedecká rada FÚ SAV má 11 členov, z ktorých 8 sú internými pracovníkmi FÚ SAV a 3 sú externí členovia
VR, zástupcovia vysokých škôl a iných organizácií a pracovísk výskumu a vývoja Slovenskej republiky.
Riaditeľ, zástupca riaditeľa, manažér a vedecký tajomník FÚ SAV nemôžu kandidovať za členov VR.
5. Členstvo vo VR je nezastúpiteľné.
6. Na čele vedeckej rady FÚ SAV je jej predseda, ktorého volia členovia vedeckej rady FÚ SAV spomedzi
zvolených členov VR. Vedecká rada volí aj svojho podpredsedu, ktorý v prípade neprítomnosti predsedu VR
ho v plnom rozsahu zastupuje.
7. Pokiaľ sa člen VR nemôže zúčastňovať jej činnosti dlhšie ako 6 mesiacov, musí byť nahradený na základe
doplňovacích volieb podľa Volebného poriadku.
8. Člen VR môže z funkcie odstúpiť písomným oznámením (aj elektronickou poštou) predsedovi Vedeckej
rady. Predseda alebo podpredseda VR môžu z funkcie odstúpiť iba na zasadnutí VR, pričom VR vzápätí
zvolí nového predsedu alebo podpredsedu, prípadne vykonávaním príslušnej funkcie dočasne poverí
niektorého svojho člena až do uskutočnenia doplňovacích volieb podľa Volebného poriadku.
9. Ak sa člen VR stane riaditeľom, zástupcom riaditeľa, manažérom alebo vedeckým tajomníkom FÚ SAV, je
povinný do 1 mesiaca od vymenovania do funkcie vzdať sa členstva vo VR formou predpísanou v bode 8.
10. Na návrh viac ako jednej tretiny členov akademickej obce musí VR zorganizovať hlasovanie akademickej
obce o nedôvere VR alebo jej členovi. Ak Vedeckej rade resp. jej členovi vysloví nedôveru nadpolovičná
väčšina prítomných, je odvolaná/ý a na uvoľnené miesto/-a sa vypíšu nové alebo doplňovacie voľby podľa
Volebného poriadku.
4. Organizácia činnosti a rokovací poriadok VR FÚ SAV
1. VR sa schádza podľa potreby, najmenej 4-krát do roka; zasadnutie VR zvoláva jej predseda alebo ním
poverený člen VR.
2. O zvolanie zasadnutia VR môže požiadať riaditeľ FÚ SAV alebo viac ako jedna tretina jej členov. Predseda
je povinný ju zvolať do jedného týždňa.
3. Na požiadanie poskytne vedenie FÚ SAV Vedeckej rade všetky potrebné informácie pre jej činnosť.

4. Program zasadnutia musí byť zverejnený najmenej 3 pracovné dni pred zasadnutím tlačeným oznamom na
výveske VR a elektronickou poštou.
5. Zasadnutia VR FÚ SAV sú verejné. V diskusii na zasadnutiach sa k prerokovávaným otázkam vypočujú
názory kvalifikovanej ústavnej verejnosti.
6. Vedecká rada o voľbe, menovaní a odvolaní osôb a o návrhoch na udeľovanie vedeckých hodností a
vyznamenaní hlasuje tajne, o ostatných otázkach hlasuje verejným hlasovaním, ak sa aspoň jedna pätina
prítomných osôb oprávnených hlasovať nevyslovila za tajné hlasovanie.
7. Vedecká rada je uznášaniaschopná, ak sa na jej rokovaní zúčastňuje nadpolovičná väčšina jej členov.
Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných.
8. Vedecká rada je povinná prerokovať všetky podané podnety členov akademickej obce FÚ SAV a na
požiadanie sa k nim písomne vyjadriť.
9. O zasadnutiach VR do 7 dní vypracuje zápisnicu, ktorú predseda VR poskytne vedeniu FÚ SAV a zverejní
na webovskej stránke VR, kde je k dispozícii členom akademickej obce. O zverejnení informuje akademickú
obec elektronickou poštou.
10. Vo výnimočných prípadoch môže predseda VR požiadať členov VR o hlasovanie prostredníctvom
elektronickej pošty. Hlasovanie je nevyhnutné overiť na najbližšom riadnom zasadnutí VR a prijaté
uznesenie sa zverejní v jeho zápisnici.
11. VR má právo využívať spoluprácu externých špecialistov. Nevyhnutné finančné náklady pokryje FÚ SAV
po predchádzajúcom súhlase riaditeľa.
12. Za svoju činnosť sa Vedecká rada zodpovedá akademickej obci FÚ SAV. Raz ročne pripraví a zverejní
správu o svojej činnosti.
13. Ak dôjde pri prerokovaní zásadných otázok k rozporu medzi stanoviskom VR a riaditeľa FÚ SAV, sporné
strany môžu predložiť vec na rozhodnutie Predsedníctvu SAV prostredníctvom podpredsedu pre I.
oddelenie vied SAV. Predseda VR súčasne informuje o spore Výbor Snemu SAV.
5. Záverečné ustanovenia
1. Štatút Vedeckej rady Fyzikálneho ústavu SAV schvaľuje zhromaždenie akademickej obce pri rešpektovaní
Zákona č. 133/2002 Z.z. o SAV.
2. Vedecká rada FÚ SAV poskytne schválený štatút Výboru Snemu SAV a podpredsedovi pre I. oddelenie vied
SAV.
3. Zloženie VR FÚ SAV s uvedením externých členov oznamuje predseda VR Výboru Snemu SAV a
podpredsedovi pre I. oddelenie vied SAV. Oznamuje im aj každú zmenu zloženia VR.
Štatút Vedeckej rady FÚ SAV bol prijatý na zhromaždení akademickej obce ústavu dňa 8. októbra 2010.

Ing. Vojtech Nádaždy, CSc.
predseda Vedeckej rady Fyzikálneho ústavu SAV

Príloha Štatútu Vedeckej rady Fyzikálneho ústavu SAV: Volebný poriadok.
1. Voľby členov Vedeckej rady FÚ SAV sú tajné a uskutočňujú sa na zhromaždení akademickej obce FÚ SAV.
2. Množinu oprávnených voličov VR tvoria všetci členovia akademickej obce FÚ SAV, t.j. zamestnanci FÚ s
VŠ vzdelaním a doktorandi, s výnimkou tých, ktorí sú na dlhodobých (6- a viac-mesačných) pobytoch v
zahraničí. Zhromaždenie akademickej obce je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina
oprávnených voličov.
3. Do Vedeckej rady majú právo byť volení za interných členov vedeckí pracovníci ústavu s vedeckým
kvalifikačným stupňom IIa (samostatný vedecký pracovník) alebo I (vedúci vedecký pracovník), za
externých členov zástupcovia vysokých škôl a iných organizácií a pracovísk výskumu a vývoja Slovenskej
republiky minimálne s vedeckou hodnosťou CSc. alebo PhD.
4. Kandidáti na členov VR sú navrhovaní verejne na zhromaždení voličov. Kandidáti musia s návrhom
súhlasiť.
5. Volebný akt organizuje 3-členná volebná komisia, ktorú zvolia zo svojho stredu prítomní členovia
akademickej obce.
6. Voľby VR môžu byť viackolové, pričom sa volí počet interných a externých členov VR stanovený v bode
3.4 Štatútu, v prípade doplňovacích volieb počet uvoľnených miest vo VR (v ďalšom texte sa v oboch
prípadoch používa termín „neobsadené miesta“).
7. Pri tajnom hlasovaní v 1. a prípadných ďalších kolách má každý volič právo vybrať najviac toľko mien
kandidátov, koľko je neobsadených miest vo VR. Ak je na hlasovacom lístku uvedených viac mien, je
hlasovací lístok neplatný.
8. Za členov VR sú zvolení v 1. kole tí kandidáti, ktorí získajú nadpolovičnú väčšinu odovzdaných platných
hlasov. Prípad, keď nadpolovičnú väčšinu odovzdaných platných hlasov v 1. kole získa väčší počet
kandidátov, než je počet neobsadených miest VR, sa posudzuje, ako keby nebol zvolený ani jeden člen.
Toto ustanovenie platí samostatne pre skupiny interných a externých členov.
9. Ak sa v 1. kole nezaplnia všetky neobsadené miesta vo VR, prípadne nie je zvolený ani jeden člen VR,
nasleduje ďalšie kolo.
10. Do ďalšieho kola postupujú kandidáti nasledovne: Počet kandidátov sa znižuje v každej skupine maximálne
na počet neobsadených miest VR + 3 (v prípade rovnosti počtu hlasov viac), a to podľa poradia v
predchádzajúcom kole.
11. Za členov VR sú zvolení v ďalšom kole tí kandidáti, ktorí v ňom získajú najviac hlasov, a to v poradí až do
naplnenia všetkých neobsadených miest vo VR.
12. Ak na poslednom neobsadenom mieste/miestach v niektorej skupine majú dvaja alebo viacerí kandidáti
rovnaký počet hlasov, pokračujú voľby ďalším kolom podľa pravidiel stanovených v bodoch 7, 10 a 11.
13. Doplňovacie voľby na uvoľnené miesto/-a vo VR zvolá predseda alebo poverený člen VR najneskôr do 3
mesiacov a uskutočnia sa podľa ustanovení bodov 1 až 12 tohto Volebného poriadku.

