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Čl. I
ÚVODNÉ USTANOVENIA
1. Vedecká rada ŠGDÚŠ (ďalej VR) je zriadená na základe štatútu ŠGÚDŠ
a organizačného poriadku ŠGÚDŠ.
2. VR je poradný orgán generálneho riaditeľa ŠGÚDŠ v otázkach
vedeckovýskumnej činnosti, koncepcií výskumu a hodnotenia vedeckej úrovne
výskumnej činnosti.

Čl. II
ÚLOHY A PÔSOBNOSŤ VR
1 VR prerokúva a odporúča:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

návrh koncepcie geologického výskumu a geologického informačného systému
ŠGÚDŠ a SR,
program vedeckovýskumnej činnosti ŠGÚDŠ,
návrhy projektov výskumných úloh,
hlavné smery medzinárodnej vedeckej spolupráce,
koncepciu edičných činností ŠGÚDŠ,
témy dizertačných prác,
žiadosti o postgraduálne štúdium,
návrhy na preraďovanie pracovníkov do vyšších vedeckých kvalifikačných
stupňov,
návrhy na vymenovanie pracovníkov do odborových komisií a iných odborných
komisií a rád,
návrhy na ocenenia Cenou Dionýza Štúra, oceneniami ŠGÚDŠ
za vedeckovýskumnú činnosť a inými oceneniami,
účasť ŠGÚDŠ v medzinárodných projektoch.

2 VR hodnotí:
•
•
•
•
•
•

Zmena č.:

uplatňovanie koncepcie geologického výskumu a geologického informačného
systému ŠGÚDŠ a SR,
vedecké a praktické prínosy realizačných výstupov,
úroveň vedeckej a výskumnej činnosti,
koordináciu výskumnej a vedeckej činnosti s inými organizáciami,
vedeckú výchovu pracovníkov a doktorandov,
medzinárodnú vedeckú spoluprácu.

Dátum zmeny:
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3 VR sa vyjadruje:
•
•
•

k organizačnej štruktúre ŠGÚDŠ,
k štatútu VR a k štatútom redakčných rád, knižničných a aprobačných komisií
a komisií na schvaľovanie projektov a záverečných správ,
k návrhom geologickej a súvisiacej legislatívy.

Čl. III
ZLOŽENIE A VOĽBY VR
1. Funkčné obdobie VR je 4 roky.
2. VR má 15 členov, z toho 9 je volených vedeckými pracovníkmi s pracovným
pomerom v ŠGÚDŠ, 3 členov na uvoľnené miesto vo VR dopĺňa generálny
riaditeľ. Generálny riaditeľ ŠGÚDŠ dopĺňa 3 zástupcov z iných odborných
pracovísk Slovenskej republiky.
3. Interní členovia VR sú pracovníci s vedeckým kvalifikačným stupňom IIa a I,
s pracovným pomerom na plný pracovný úväzok, alebo s výlučným pracovným
úväzkom v ŠGÚDŠ počas aktuálneho funkčného obdobia VR. Externí členovia
VR majú vedecké hodnosti.
4. Voľby VR organizuje a za ich priebeh a výsledky zodpovedá volebná komisia.
Volebnú komisiu a jej predsedu vymenúva generálny riaditeľ ŠGÚDŠ. Právo
voliť majú zamestnanci s ukončeným 3. stupňom vysokoškolského vzdelania.
5. Členov VR vymenúva generálny riaditeľ ŠGÚDŠ.
6. Predsedu VR vymenúva generálny riaditeľ na základe výsledkov volieb v rámci
VR. Na návrh predsedu VR generálny riaditeľ vymenuje tajomníka z členov VR.
7. Členstvo vo VR je čestnou funkciou a je nezastupiteľné.
8. Členstvo vo VR je nezlučiteľné s výkonom funkcie generálneho riaditeľa
a riaditeľa pre geológiu, počas výkonu funkcie je členstvo pozastavené.
9. Členstvo vo VR zaniká písomným odstúpením, skončením pracovného pomeru
alebo úmrtím člena VR.

Čl. IV
ZASADNUTIA VR
1. VR sa schádza minimálne 2 razy za rok a zasadnutie VR zvoláva predseda VR.
2. Mimoriadne zasadnutia VR zvoláva predseda VR na podnet generálneho
riaditeľa, riaditeľa pre geológiu alebo na písomný podnet minimálne 4 členov VR.

Zmena č.:

Dátum zmeny:
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Čl. V
ROKOVACÍ PORIADOK VR
1. Rokovanie VR riadi predseda alebo ním poverený člen VR.
2. Program rokovania VR pripravuje predseda alebo ním poverení členovia VR.
3. Podkladové materiály na rokovanie VR predkladajú členovia VR alebo iní
pracovníci v písomnej forme predsedovi VR minimálne 5 dní pred zasadaním
VR.
4. Na rokovaniach VR sa zúčastňuje generálny riaditeľ a riaditeľ pre geológiu.
5. Na rokovanie VR, resp. jeho časti môže predseda VR pozvať aj ďalších
pracovníkov ŠGÚDŠ a iných organizácií.
6. VR je schopná uznášania, ak je prítomných minimálne 8 členov VR.
7. Právo hlasovať majú len interní a externí členovia VR. VR zvyčajne prijíma
uznesenia verejným hlasovaním nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedajúceho. VR môže na návrh
niektorého zo svojich členov rozhodnúť o iných podmienkach hlasovania.
8. Z rokovania VR vyhotovuje zápis člen VR poverený predsedom, schvaľuje ho
tajomník a predseda VR najneskoršie do dvoch týždňov od zasadnutia VR.
V zápise sa uvádzajú texty prijatých uznesení, výsledky hlasovania,
zaznamenávajú sa všetky podstatné pripomienky členov. V prípade požiadania
člena VR sa uvádza aj jeho osobné stanovisko k prerokúvanému bodu
programu.
9. Proti zápisu z VR môže člen VR v termíne do 14 dní od jeho doručenia podať
písomný protest predsedovi VR s odôvodnením a návrhom na riešenie sporného
problému. Takýto protest sa rieši na nasledujúcom zasadaní VR.

Čl. VI
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1.
2.
3.
4.

Zmena č.:

Štatút VR je záväzný pre všetkých členov VR.
Právo meniť štatút má generálny riaditeľ po prerokovaní s VR.
Tento štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia.
Vydaním tohto štatútu sa ruší platnosť Štatútu VR zo dňa 1. 8. 2018.

Dátum zmeny:
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