Štatút a rokovací poriadok Medzinárodného poradného výboru SAV
Článok I.
Základné ustanovenia
1.

Medzinárodný poradný výbor SAV (ďalej MPV) je poradným orgánom Predsedníctva
SAV (ďalej len P SAV).

2.

Členov MPV menuje a odvoláva predseda SAV na návrh P SAV.

3.

MPV má minimálne 5 členov. Skladá sa z renomovaných odborníkov pre príslušné vedné
oblasti, ktoré sú zastúpené v jednotlivých oddeleniach vied SAV.

4.

Činnosť MPV administratívne zabezpečuje Úrad SAV.
Článok II.
Rokovanie MPV

1.

MPV sa stretáva minimálne raz ročne. Na prvom rokovaní si menovaní členovia zvolia
predsedu.

2.

Na rokovaní MPV sa zúčastňuje predseda SAV, predseda Akreditačnej komisie a podľa
návrhu predsedu MPV a predsedu SAV aj ďalší prizvaní členovia P SAV.

3.

Program a termín rokovaní MPV určuje jej predseda.

4.

MPV je uznášaniaschopný, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina
členov. Ak člen MPV nemôže z pracovných alebo iných dôvodov byť na zasadnutí v
mieste konania, môže požiadať o videokonferenčné zasadnutie najneskôr 3 dni pred
termínom rokovania.

5.

MPV sa vyjadruje k Výročnej správe SAV, dlhodobým zámerom rozvoja SAV, ku
koncepcii a orientácii vecného zamerania výskumu SAV, k procesom hodnotenia
organizácií SAV a ďalším dokumentom, ktoré môže predložiť Predsedníctvo SAV, Snem
SAV, Vedecká rada SAV a ďalšie poradné orgány SAV prostredníctvom svojich
predsedov.

6.

Uznesenia MPV sa prijímajú hlasovaním, a to nadpolovičnou väčšinou hlasov členov
MPV s hlasovacím právom.

7.

O priebehu rokovania MPV sa vyhotovuje zápisnica. Zapisovateľa zabezpečí Úrad SAV.
Za správnosť zápisnice zodpovedá predseda MPV, schválenú zápisnicu zašle
elektronickou poštou všetkým členom MPV a osobám zúčastneným na zasadnutí
najneskôr do 7 kalendárnych dní od termínu konania rokovania.

8.

Zápisnice z rokovania predkladá MPV na vedomie členom P SAV.

9.

Členovia MPV majú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou na zasadnutí a
nákladov priamo spojených s plnením úloh člena MPV v zmysle platných predpisov.
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Článok III.
Záverečné ustanovenia
1.

Funkčné obdobie MPV sa zhoduje s funkčným obdobím P SAV.

2.

Zmeny a doplnenia štatútu a rokovacieho poriadku Medzinárodného poradného výboru
schvaľuje P SAV.

3.

Tento štatút a rokovací poriadok bol schválený Predsedníctvom SAV dňa 9.11.2017.
Nadobúda účinnosť deň po uverejnení na webovom sídle SAV.

Bratislava 13.11.2017

Prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.
Predseda SAV
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