Štatút a rokovací poriadok
Komisie SAV pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu

Článok 1
Základné ustanovenia
1. Komisia je poradným orgánom Predsedníctva SAV (ďalej P SAV), ktorému pomáha
zabezpečovať jeho organizačnú, riadiacu a rozhodovaciu činnosť v oblasti medzinárodnej
vedecko-technickej spolupráce v SAV.
Článok 2
Predmet činnosti komisie
1. Komisia podporuje zapájanie sa pracovísk SAV do návrhov a riešenia úloh v rámci
medzinárodných programov v súlade s prioritami vednej politiky v SAV.
2. Komisia vytvára a predkladá na schválenie P SAV návrhy zásad prideľovania finančných
prostriedkov vo forme bežných výdavkov z rozpočtu SAV pre podporu výskumu v rámci
medzinárodnej vedeckej spolupráce.
3. Komisia pripravuje a predkladá na schválenie P SAV návrhy na finančnú podporu MVTS
podľa Zásad prideľovania bežných finančných prostriedkov na podporu MVTS.
Článok 3
Konštituovanie komisie, orgány a organizačná štruktúra komisie
1. Komisiu zriaďuje P SAV na návrh predsedu SAV.
2. Komisia je kolektívnym menovaným odborným orgánom, ktorý sa skladá z členov
P SAV, členov zastupujúcich jednotlivé oddelenia vied SAV, zamestnancov Úradu SAV
a zástupcu Snemu SAV.
3. Komisia má najmenej 11 členov a tvorí ju predseda, tajomník a členovia, ktorých menuje
predseda SAV.
4. Predseda komisie: zvoláva a riadi zasadnutia komisie; stanovuje program jej zasadnutí;
zabezpečuje súčinnosť komisie s ostatnými subjektami v štruktúre SAV a zastupuje
komisiu navonok. Tajomník komisie zabezpečuje činnosť komisie a vedie jej agendu
v spolupráci so sekretariátom vedeckého sekretára P SAV.
5. Komisia zasadá podľa potreby, minimálne však 3-krát do roka. Zasadanie komisie
zvoláva jej predseda alebo ním poverená osoba.
6. Členstvo v komisii môže byť odmeňované, pričom odmeny priznáva predseda SAV na
návrh predsedu komisie. Člen komisie má právo na úhradu nákladov spojených s účasťou
na rokovaniach komisie, a to zo zdrojov Ú SAV podľa zákona o cestovných náhradách.
7. Zo zasadnutí komisie sa vyhotovujú zápisnice, ktoré okrem členov dostávajú predseda
SAV, podpredsedovia SAV a vedecký sekretár SAV.
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Článok 4
Rozhodovanie komisie vo finančných otázkach
1. Trikrát do roka komisia predkladá P SAV návrh na rozdelenie bežných finančných
prostriedkov vyčlenených z rozpočtu SAV na príslušný rok podľa typu MVTS.
2. Komisia pripravuje informácie o účasti organizácií SAV v MVTS a predseda Komisie ich
predkladá na zasadnutia P SAV.
Článok 5
Rozhodovanie komisie
1. Na zabezpečenie realizácie záverov prijatých na zasadnutiach komisia prijíma rozhodnutia
vo forme uznesení, ktorými:
a) odporúča P SAV návrh riešenia prerokovávanej problematiky a výšky pridelených
finančných prostriedkov z centrálneho rozpočtu SAV;
b) zaväzuje svojich členov zabezpečovaním činnosti pre komisiu;
c) berie na vedomie prerokovávanú problematiku resp. materiály.
2. Komisia je oprávnená pre zabezpečenie svojej činnosti požiadať o spoluprácu
a podkladové materiály odbory a referáty Úradu SAV.
Článok 6
Hlasovanie komisie
1. Hlasovanie v komisii sa riadi Štatútom SAV (Čl. X).
Článok 7
Záverečné ustanovenia
1.

Týmto sa ruší Štatút komisie MVTS schválený uznesením P SAV č. 268 dňa 31. 1. 2006.

2.

Každá zmena alebo doplnenie tohto štatútu je platné a účinné až po jej schválení P SAV.

3.

Tento štatút bol schválený uznesením P SAV č. 1282. C dňa 11. 5. 2017 a nadobúda
účinnosť dňom zverejnenia na webovej stránke SAV

V Bratislave dňa 17.5.2017

Prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.
predseda SAV
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