ŠTATÚT
Komisie pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie
V súlade s ustanovením § 21c ods. 3 zákona č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) predseda Vedeckej rady Slovenskej
akadémie vied (ďalej len „Vedeckej rady SAV“) vydáva tento Štatút Komisie pre
posudzovanie vedeckej kvalifikácie (ďalej len „štatút“):
Článok I

Úvodné ustanovenie
1. Komisia pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie (ďalej len „komisia“) je zriadená na
základe § 16 zákona. Komisia je nezávislým orgánom s právom rozhodovať. Jej činnosť
materiálne zabezpečuje Slovenská akadémia vied (ďalej len „SAV“).
2. Komisia spolupracuje s Vedeckou radou SAV, predsedom/predsedníčkou Rady pre
doktorandské štúdium SAV, inými komisiami alebo radami samosprávnych orgánov SAV,
ako aj ďalšími subjektmi ad hoc podľa riešenej problematiky.
Článok II

Predmet činnosti komisie
1. Predmetom činnosti komisie je najmä:
a) Najmenej raz ročne zverejniť na webovom sídle SAV výzvu na podávanie návrhov na
priznanie vedeckého kvalifikačného stupňa. Výzva obsahuje informácie o povinných
obsahových náležitostiach návrhov na priznanie vedeckého kvalifikačného stupňa a lehotu
na ich podanie.
b) Rozhodovať o návrhoch na udelenie vedeckého kvalifikačného stupňa IIa a I na základe
návrhov podaných verejnými výskumnými inštitúciami, vysokými školami, alebo držiteľmi
osvedčenia o spôsobilosti uskutočňovať výskum a vývoj.
c) Predkladať Vedeckej rade SAV návrhy na minimálnu úroveň výstupov výskumnej,
vývojovej alebo umeleckej činnosti, potrebnú na priznanie príslušného vedeckého
kvalifikačného stupňa.
Článok III

Organizačná štruktúra a konštituovanie komisie
1. Členov komisie a predsedu komisie volí a odvoláva Vedecká rada SAV na návrh predsedu
SAV.
2. Komisia je kolektívnym menovaným orgánom, založeným na princípe odbornosti
z pracovníkov verejných výskumných inštitúcií, vysokých škôl alebo držiteľov osvedčenia
o spôsobilosti uskutočňovať výskum a vývoj, ktorí majú vedeckú hodnosť „doktor vied“ alebo
vedecko-pedagogický alebo umelecko-pedagogický titul profesor, alebo vedecký kvalifikačný
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stupeň I. Komisia má 35 členov vrátane predsedu, ktorí primerane reprezentujú vedecké
a umelecké odbory. Členstvo v komisii je čestné a nezastupiteľné.
3. Komisiu tvorí predseda, tajomník a členovia. Tajomníka/čku vymenuje predseda SAV zo
zamestnancov Úradu SAV. Tajomník/čka zabezpečuje organizačno-administratívne práce
súvisiace s činnosťou komisie vrátane vyhotovovania zápisníc zo zasadnutí komisie.
Tajomník/čka nie je členom/kou komisie a nemá hlasovacie právo.
4. Predseda/níčka komisie:
-

zvoláva a riadi zasadnutia komisie,
stanovuje program jej zasadnutí,
v nevyhnutnom prípade poveruje člena komisie vedením zasadnutia komisie,
prostredníctvom predsedu/predsedníčky Rady pre doktorandské štúdium
SAV predkladá návrhy komisie na rokovanie Vedeckej rady SAV,
zastupuje komisiu navonok.

5. Funkčné obdobie komisie je štyri roky. Začína plynúť dva mesiace odo dňa, keď začalo
plynúť funkčné obdobie predsedu akadémie a končí dva mesiace odo dňa, kedy skončilo
funkčné obdobie predsedu akadémie.
6. Pred uplynutím funkčného obdobia členstvo v komisii končí:
a) vzdaním sa funkcie, a to odo dňa doručenia písomného aktu vzdania sa funkcie
predsedovi komisie, alebo od neskoršieho dňa uvedeného v písomnom akte vzdania sa
funkcie,
b) odvolaním Vedeckou radou SAV, a to s účinnosťou odo dňa uvedeného v tomto akte
odvolania,
c) právoplatnosťou rozhodnutia súdu o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne
úkony alebo
d) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
7. Komisia zasadá minimálne dvakrát ročne v súlade s harmonogramom podľa článku II
odseku 1 písmena a). Komisia môže rokovať aj prostredníctvom videokonferenčných
prenosov. Pre takéto rokovania platia primerane ustanovenia odsekov 6 až 8 článku XX Štatútu
SAV.
8. Rokovanie komisie je neverejné. Komisia môže prizvať na svoje zasadnutie dotknutého
výskumného pracovníka alebo inú osobu.
Článok IV

Rozhodovanie komisie
1. Komisia je uznášaniaschopná, ak je v čase hlasovania prítomná nadpolovičná väčšina jej
členov, vrátane predsedu komisie, resp. osoby poverenej riadením jej zasadnutia.
2. Komisia o návrhoch hlasuje verejne.
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3. Návrh je prijatý, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov komisie, v prípade
rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu alebo člena komisie povereného riadením zasadnutia.
Článok V

Záverečné ustanovenia
1. Cestovné náklady členov komisie spojené s účasťou na zasadnutiach ako aj náklady spojené
s jej činnosťou hradí Úrad SAV z centrálnych zdrojov SAV.
2. Tento štatút bol schválený Vedeckou radou SAV uznesením č. 9 dňa 20 . 1. 2022. Platnosť
nadobúda dňom schválenia a účinnosť dňom nasledujúcom po dni jeho zverejnenia na
webovom sídle SAV.
3. Každá zmena alebo doplnok štatútu je platná až po schválení Vedeckou radou SAV.

Bratislava 26. 1. 2022

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.
predseda Vedeckej rady SAV
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