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ŠTATÚT VEDECKEJ RADY  

ÚSTAVU ETNOLÓGIE  A SOCIÁLNEJ ANTROPOLÓGIE SAV 

 

 

 

I. Základné ustanovenia 

 

Vedecká rada (ďalej VR) Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV (ďalej ÚESA 

SAV) je odborný orgán ÚESA SAV s kompetenciami v oblasti koncepcie vedeckovýskumnej 

činnosti ÚESA SAV, doktorandského štúdia, ako aj v procese hodnotenia účinnosti riadenia 

organizácie. Schvaľuje návrhy projektov a školiteľov ÚESA SAV pre študijné odbory 

v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení. 

 

II. Činnosť VR 

 

Vedecká rada vedeckej organizácie plní tieto úlohy: 

1. určuje vedeckú profiláciu ÚESA SAV; 

2. vyjadruje sa k činnosti a organizácii ÚESA SAV a ku koncepčným  otázkam; 

3. navrhuje zlúčenie, rozdelenie a zrušenie, zmenu spôsobu financovania alebo prechod na 

inú formu hospodárenia ÚESA SAV; 

4. schvaľuje správu o činnosti ÚESA SAV; 

5. navrhuje akademickej obci kandidátov ÚESA SAV na členov Predsedníctva SAV; 

6. navrhuje garantov pre doktorandské štúdium v ÚESA SAV ako externej vzdelávacej 

inštitúcii1; 

7. schvaľuje akreditačný spis, ktorý ÚESA SAV podáva na Akreditačnú komisiu vlády SR 

pre akreditáciu ÚESA SAV ako externej vzdelávacej  inštitúcie pre daný vedný odbor; 

8. schvaľuje koncepciu atestácií vedeckých pracovníkov; 

9. predkladá riaditeľovi/riaditeľke ústavu návrhy na členov atestačnej komisie; 

10. navrhuje fakultám  univerzít a vysokých škôl  v SR členov do odborových komisií; 

11. organizuje voľby zástupcu ÚESA SAV do Snemu SAV; 

12. podieľa sa na príprave výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa ÚESA SAV 

a navrhuje jedného člena výberovej komisie; 

13. navrhuje kandidátov na členov vedeckých a poradných orgánov SAV, prípadne iných 

inštitúcií; 

14. vyjadruje sa k výskumným programom ÚESA SAV a dosiahnutým výsledkom ÚESA 

SAV, ako aj k výsledkom jej jednotlivých vedecko-organizačných útvarov a riešiteľských 

tímov; 

15. vyjadruje sa k doktorandskému štúdiu v ÚESA SAV; 

16. vyjadruje sa k záväzkom ÚESA SAV voči domácim a zahraničným organizáciám; 

17. vyjadruje sa k návrhom na ocenenia SAV pre zamestnancov organizácie; 

18. vyjadruje sa k etickým otázkam spätým s vedecko-výskumnými aktivitami pracovníkov 

ÚESA SAV, opierajúc sa o Etický kódex SAV 

19. prerokúva podnety členov akademickej obec ÚESA SAV v rámci svojich kompetencií. 

VR je povinná oznámiť členovi akademickej obce termín prejednávania jeho návrhu. Člen 

akademickej obce má právo zúčastniť sa zasadnutia VR pri prejednávaní jeho podnetu; 

20. plní všetky aktuálne úlohy spojené s vedeckými aktivitami pracoviska a vyplývajúce z jej 

kompetencií; 

 

 

 

 

                                                 
1 Zákon o vysokých školách  č. 131/2002 Z. z. v platnom znení. 
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III. Voľby VR 

 

1. Vedeckú radu ÚESA SAV volí akademická  obec ÚESA SAV. Akademickú obec ústavu 

tvoria pracovníci a pracovníčky ústavu s vysokoškolským vzdelaním, vrátane 

doktorandov. 

2. Voľby organizuje VR, ktorej sa končí funkčné obdobie a to najneskôr jeden kalendárny 

mesiac pred ukončením svojho funkčného obdobia. 

3. VR má minimálne 3 členov. Riaditeľ organizácie nie je členom VR. Má právo 

zúčastňovať sa na jej zasadaniach. 

4. Najmenej štvrtinu a najviac tretinu členov VR ÚESA SAV tvoria zástupcovia vysokých 

škôl a iných organizácií, pracovísk výskumu a vývoja; 

5. Voľby členov VR sú tajné. Voľby sa konajú buď na spoločnom stretnutí akademickej 

obce ÚESA SAV alebo, ak to situácia vyžaduje, prostredníctvom elektronického online 

hlasovacieho systému. 

6. Voľby sa uskutočňujú v súlade so Štatútom SAV (Čl. XXI, ods. 1, 3) a podľa volebného 

a nominačného poriadku schváleného akademickou obcou ÚESA SAV. 

7. Na čele VR ÚESA SAV je jej predseda, ktorého volia členovia VR spomedzi seba. 

8. Členovia volia spomedzi seba tajomníka VR, ktorý zastupuje predsedu VR počas jeho 

neprítomnosti a vedie agendu VR. 

9. Za člena VR môžu byť volení členovia akademickej obce ÚESA SAV s vedeckou 

hodnosťou DrSc., PhD., resp. CSc. Uvedené vedecké hodnosti musia mať aj externí 

členovia VR; 

10. Funkčné obdobie VR ÚESA SAV je štyri roky. Ak nebolo možné s ohľadom na 

mimoriadne okolnosti zvoliť novú VR v zmysle čl. III, ods. 2., akademická obec môže 

v tajnom hlasovaní predĺžiť funkčné obdobie VR na čas nevyhnutný na prípravu a 

uskutočnenie volieb novej VR. 

 

 

IV. Organizácia činnosti VR 

 

1. VR sa schádza podľa potreby, najmenej 4 razy do roka. VR zvoláva jej predseda alebo 

ním poverený člen VR.  

2. Ak to situácia vyžaduje, VR môže rokovať a hlasovať aj spôsobom per rollam s tým, že ak 

to povaha prerokovávanej veci vyžaduje, musí byť zachovaná tajnosť hlasovania. 

3. O zvolanie zasadnutia VR môže požiadať riaditeľ ÚESA SAV alebo viac ako jedna tretina 

jej členov. Predseda je v takom prípade povinný ju zvolať do jedného týždňa; 

4. Ak pri prerokovaní zásadných otázok vznikne rozpor medzi stanoviskom VR a riaditeľom 

ÚESA SAV, sporné strany môžu predložiť vec na vyjadrenie Predsedníctvu SAV 

prostredníctvom príslušného podpredsedu oddelenia vied SAV. Predseda VR súčasne 

informuje o spore Výbor Snemu SAV; 

5. Na návrh viac ako jednej tretiny členov akademickej obce ÚESA SAV musí VR 

zorganizovať hlasovanie akademickej obce o dôvere vedeckej rade alebo jej členovi. Ak 

VR, resp. jej člen/členka, nezíska podporu nadpolovičnej väčšiny prítomných, je 

odvolaný, resp. odvolaná; 

6. O zasadnutiach VR sa robí zápisnica, ktorá je k dispozícii členom akademickej obce  

ÚESA SAV; 

7. Poverený člen VR, spravidla tajomník VR, vedie archív VR, ktorý po ukončení funkčného 

obdobia preberá novozvolená VR. 

8. V archíve VR sú vždy uložené dokumenty z obdobia predchádzajúcich troch rokov 

činnosti VR. Staršie dokumenty ukladá VR na uchovanie v Ústrednom Archíve SAV.   
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9. Hlasovanie vo VR je spravidla verejné. Výnimkou je hlasovanie o personálnych otázkach, 

ktoré je tajné2; 

10. V záujme spolupráce VR a vedenia ústavu je predseda/predsedníčka VR členom/členkou 

Rady riaditeľa/riaditeľky ústavu. 

11. VR má právo po súhlase trojpätinovej väčšiny akademickej obce ÚESA SAV navrhnúť 

Predsedníctvu SAV odvolanie riaditeľa ÚESA SAV; 

12. VR na konci kalendárneho roka predkladá akademickej obci správu o svojej činnosti 

v končiacom sa roku. 

 

 

V. Záverečné ustanovenia 

 

1. Štatút VR ÚESA SAV je v súlade so Vzorovým štatútom vedeckých rád a vedeckých 

špecializovaných organizácií SAV; 

2. Štatút VR ÚESA SAV schvaľuje zhromaždenie akademickej obce pri rešpektovaní 

zákona č. 133/ 2002  Z. z. o SAV; 

3. VR ÚESA SAV poskytne schválený štatút Výboru Snemu SAV a príslušnému oddeleniu 

vied SAV; 

4. Zloženie VR ÚESA SAV s uvedením externých členov oznamuje predseda VR Výboru 

Snemu SAV a príslušnému oddeleniu vied SAV. Týmto orgánom SAV oznamuje i každú 

zmenu zloženia VR; 

 

Štatút Vedeckej rady Ústavu etnológie SAV bol schválený akademickou obcou ÚEt SAV dňa 

16. apríla 2013 a k 10. 10. 2018 v ňom bol aktualizovaný názov pracoviska. Novelizácia 

štatútu ÚESA SAV bola schválená akademickou obcou ÚESA SAV dňa 22. 4. 2020 a dňa 8. 

9. 2020.  

                                                 
2 O hlasovaní platia ustanovenia čl. XXI  Štatútu SAV z 1. 10. 2005. 


