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Čl. I 

Úvodné ustanovenia 

 

(1) Predmetom tohto rokovacieho poriadku je úprava podrobností o zasadnutiach a o priebehu 

zasadnutí správnej rady (§ 23 ods. 7 zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej tiež „zákon o v. v. i.“) 

 

Čl. II 

Zasadnutia správnej rady 

 

(1) Zasadnutie správnej rady zvoláva a riadi: 

a) predseda správnej rady, 

b) v prípade neprítomnosti predsedu člen správnej rady poverený predsedom. 

 

(2) Zasadnutia správnej rady sa uskutočňujú najmenej dvakrát ročne. Na základe písomnej 

žiadosti najmenej dvoch členov správnej rady, podpredsedu akadémie pre príslušné oddelenie 

vied, predsedu akadémie, predsedu vedeckej rady organizácie alebo predsedu dozornej rady 

organizácie je predseda správnej rady povinný zvolať mimoriadne zasadnutie správnej rady v 

termíne najneskôr do 15 pracovných dní od doručenia žiadosti. Žiadosť musí obsahovať návrh 

programu a odôvodnenie potreby zvolania mimoriadneho zasadnutia správnej rady. 

 

(3) Predseda správnej rady môže na zasadnutie správnej rady pozvať ďalšie osoby. 

 

(4) Program, miesto, čas a spôsob (prezenčne, per rollam, video) zasadnutia správnej rady 

určuje predsedajúci. Program zasadnutia a jeho prípadné zmeny schvaľuje správna rada na 

začiatku každého zasadnutia. 

 

(5) Predsedajúci, ktorý zvoláva zasadnutie správnej rady, odošle pozvaným pozvánku s 

programom zasadnutia a prípadnými podkladmi aspoň dva dni pred dňom zasadnutia.  

 

(6) Predkladatelia bodov programu sú povinní nahlásiť osobe zvolávajúcej zasadnutie 

názov a obsah bodu programu, ktorý má byť zaradený na rokovanie mimo programu 

oznámeného podľa odseku 5 tohto článku a priložiť prípadné podklady k nemu 

najneskôr 2 pracovné dni pred dňom zasadnutia. 

 

Čl. III 

Spôsob rozhodovania správnej rady 
 

(1) Správna rada je uznášaniaschopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina 

členov. 

 

(2) Na prijatie rozhodnutia správnej rady sa vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov všetkých 

členov oprávnených hlasovať.  

 



(4) Správna rada rozhoduje o prerokúvaných veciach hlasovaním spravidla vo forme 

uznesení. 

 

(5) Z rokovania správnej rady sa vyhotovuje zápisnica. Predsedajúci určí zapisovateľa 

a overovateľa zápisnice. Zápisnica sa archivuje na sekretariáte ústavu. 

 

Čl. IV 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Správna rada schválila tento rokovací poriadok na rokovaní dňa 22/03/2022. 

 

(2) Tento rokovací poriadok nadobúda účinnosť nasledovný deň po jeho schválení. 

 

 

V Bratislave, dňa 22/03/2022 

 

 

                    ........................................................ 

     Mgr. Dušan Magdolen, PhD. 

                   riaditeľ 

Ústavu orientalistiky SAV, v. v. i. 


