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Štatút Vedeckej rady Centra experimentálnej medicíny 

Slovenskej akadémie vied  
 

 

1. Základné ustanovenia 

 

 Vedecká rada Centra experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied (ďalej len 

„VR CEM SAV“) je odborný orgán s kompetenciami v oblasti koncepcie vedeckovýskumnej 

činnosti, doktorandského štúdia, ako aj v procese hodnotenia účinnosti riadenia organizácie. 

Schvaľuje návrh garantov a školiteľov pre študijné odbory a programy v zmysle zákona č. 

131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení. 

 

2. Pôsobnosť VR CEM SAV  

 

2.1. VR CEM SAV plní najmä tieto úlohy: 

a) určuje vedeckú profiláciu CEM SAV, 

b) vyjadruje sa  k činnosti a organizácii CEM SAV a koncepčným otázkam CEM SAV, 

c) navrhuje zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie CEM SAV, zmenu spôsobu financovania 

alebo prechod na inú formu hospodárenia CEM SAV, 

d) schvaľuje správu o činnosti CEM SAV, 

e) navrhuje vymenovanie členov spoločných odborových komisií zriaďovaných na účely 

doktorandského štúdia podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

f) navrhuje akademickej obci CEM SAV kandidátov na členov Predsedníctva SAV, 

g) navrhuje kandidátov na členov vedeckých a poradných orgánov SAV, prípadne iných 

inštitúcií, 

h) organizuje voľby zástupcov ústavov  CEM SAV do Snemu SAV v súlade so štatútom 

SAV a členov VR CEM SAV, 

i) pripravuje návrh a predkladá akademickej obci CEM SAV na schválenie volebný 

poriadok na funkciu člena Snemu SAV zastupujúceho ústav CEM SAV a  člena VR 

CEM SAV v súlade so štatútom SAV, 

j) podieľa sa na príprave a plní úlohy v rámci výberového konania na obsadenie funkcie 

riaditeľa CEM SAV a navrhuje jedného člena výberovej komisie, 

k) vyjadruje sa k návrhu organizačného poriadku a štatútu CEM SAV, 

l) vyjadruje sa k výskumným programom a projektom a k dosiahnutým výsledkom CEM 

SAV, ako aj k výsledkom jej jednotlivých vedecko-organizačných útvarov, 

m) vyjadruje sa k doktorandskému štúdiu v CEM SAV, 

n) vyjadruje sa k záväzkom CEM SAV voči domácim a zahraničným organizáciám, 

o) vyjadruje sa k návrhom na ocenenia SAV pre zamestnancov CEM SAV, 
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p) prerokúva zameranie činnosti a organizačnú štruktúru CEM SAV, 

q) prijíma nadpolovičnou väčšinou všetkých členov svoj rokovací poriadok a jeho zmeny, 

r) schvaľuje školiteľov doktorandského štúdia a vypísané témy,  

s) určuje poradie záujemcov o doktorandské štúdium, na základe prijímacieho konania 

a vnútorných potrieb CEM SAV, rešpektujúc rozdelenie počtu doktorandov do 

jednotlivých ústavov CEM SAV, 

t) podľa osobitného predpisu1 navrhuje garantov pre doktorandské štúdium na CEM SAV 

ako externej vzdelávacej inštitúcii,  

u) schvaľuje akreditačný spis, ktorý CEM SAV podáva na Akreditačnú komisiu vlády SR 

pre akreditáciu CEM SAV ako externej vzdelávacej  inštitúcie pre daný študijný odbor, 

v) plní ďalšie úlohy, ktoré vyplývajú zo všeobecne záväzných predpisov, iných vnútorných 

predpisov SAV a vnútorných predpisov CEM SAV.  

 

2.2. V záujme spolupráce s vedením CEM SAV je žiaduce, aby sa minimálne jeden člen VR 

CEM SAV zúčastňoval na poradách vedenia CEM SAV. 

 

 

3. Členstvo a voľby do VR CEM SAV 

 

3.1. Členom VR CEM SAV sa môže stať len ten, kto:  

a) je bezúhonný; za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za 

úmyselný trestný čin (ak odsúdenie nebolo zahladené) alebo nedbanlivostný trestný čin 

na nepodmienečný trest odňatia slobody (ak odsúdenie nebolo zahladené),  

b) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,  

c) pri interných členoch VR CEM SAV sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie najmenej 

tretieho stupňa alebo vzdelanie získané v zahraničí, ktoré je svojím rozsahom a obsahom 

rovnocenné s vysokoškolským vzdelaním najmenej tretieho stupňa, v študijnom odbore 

zodpovedajúcom predmetu činnosti organizácie alebo v príbuznom odbore, a zároveň 

vedecký kvalifikačný stupeň IIa; pri externých členoch CEM SAV sa vyžaduje 

vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa alebo vzdelanie získané v zahraničí, 

ktoré je svojím rozsahom a obsahom rovnocenné s vysokoškolským vzdelaním 

najmenej druhého stupňa, 

d) má minimálne 2-ročnú prax v riadení v právnickej osobe, pričom riadením sa myslí 

minimálne IV. stupeň riadenia podľa Prílohy č. 6 k zákonu č. 553/2003 Z.z. o 

odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („vedúci zamestnanec, 

ktorý priamo riadi prácu podriadených zamestnancov“), či už v rámci organizačnej 

štruktúry právnickej osoby alebo v rámci projektu výskumu a vývoja alebo projektu 

rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja,  

                                                 
1 Zákon o vysokých školách  č. 131/2002 Z. z. v platnom znení. 
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e) v prípade interného člena VR CEM SAV je prvým alebo korešpondujúcim autorom  

minimálne 3 publikácií v časopise evidovanom v databáze Journal Citation Reports 

(časopis s tzv. impakt faktorom),  

f) v prípade interného člena VR CEM SAV má minimálne 50 % úväzok v CEM SAV 

a zároveň nemá väčšinu svojho úväzku na inom pracovisku.  

 

3.2. VR CEM SAV volí akademická  obec CEM SAV. Voľby organizuje VR CEM SAV, ktorej 

sa končí funkčné obdobie, nie skôr ako 6 mesiacov a nie neskôr ako 1 mesiac pred 

uplynutím jej funkčného obdobia.  

3.3. VR CEM má 13 členov: po 3 interných členoch z radov kmeňových zamestnancov 

jednotlivých ústavov CEM SAV, a  4 externých členov. Hlasy interných a externých 

členov VR sú rovnocenné. Riaditeľ CEM SAV a vedeckí riaditelia jednotlivých ústavov 

CEM SAV nie sú členmi VR CEM SAV. Majú právo zúčastňovať sa na jej zasadnutiach 

a vyjadriť sa ku všetkým prerokovaným bodom programu. 

3.4. Návrhy akademickej obce na kandidátov externých členov VR CEM SAV sa doručujú VR 

CEM SAV. 

3.5. Externí členovia tvoria jednu štvrtinu a najviac jednu tretinu členov VR CEM SAV. Externí 

členovia sú zástupcovia vysokých škôl a ďalších právnických osôb uskutočňujúcich 

výskum a vývoj, a  nie sú zamestnancami žiadnej organizácie SAV. 

3.6. Voľby do VR CEM SAV sú priame a tajné. Voľby sa uskutočňujú podľa Volebného 

poriadku na funkciu člena VR CEM SAV schváleného akademickou obcou CEM SAV 

v súlade so Štatútom SAV. Volebný poriadok na funkciu člena VR CEM SAV upraví 

podrobnosti o voľbe a odvolávaní člena VR CEM SAV. 

3.7. Na čele VR CEM SAV je predseda, ktorého volia členovia VR CEM SAV spomedzi seba. 

Členovia VR CEM SAV volia aj dvoch podpredsedov VR CEM SAV tak, aby predseda 

a jednotliví podpredsedovia boli z rôznych ústavov CEM SAV. 

3.8. Predseda a podpredsedovia VR CEM SAV sú volení spomedzi interných členov VR CEM 

SAV. 

3.9. V prípade vzdania sa funkcie predsedu VR CEM SAV alebo podpredsedu VR CEM SAV 

alebo iného zániku ich členstva vo VR CEM SAV zvolia členovia VR CEM SAV nového 

predsedu resp. podpredsedu na svojom najbližšom zvolanom zasadnutí. Člen VR CEM 

SAV sa môže vzdať funkcie predsedu VR CEM SAV písomným oznámením jednému z 

podpredsedov VR CEM SAV. V prípade, že nie sú obsadené funkcie podpredsedov VR 

CEM SAV, doručí predseda VR CEM SAV písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie 

vekom najstaršiemu internému členovi VR CEM SAV. Podpredseda VR CEM SAV sa 

môže vzdať funkcie písomným oznámením predsedovi VR CEM SAV, v prípade, že nie 

je obsadená funkcia predsedu VR CEM SAV druhému podpredsedovi VR CEM SAV. 

V prípade, že nie je obsadená ani druhá funkcia podpredsedu VR CEM SAV doručí 

podpredseda VR CEM SAV písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie vekom najstaršiemu 

internému členovi VR CEM SAV. Výkon funkcie predsedu resp. podpredsedu VR CEM 
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SAV v tomto prípade zaniká uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo písomné 

oznámenie o vzdaní sa funkcie doručené, ak nie je v tomto kalendárnom mesiaci zvolané 

zasadnutie VR CEM SAV po doručení tohto oznámenia. Ak funkcia predsedu CEM SAV 

nie je obsadená vykonáva úlohy predsedu VR CEM SAV vekom starší podpredseda VR 

CEM SAV. V prípade, že nie sú obsadené ani funkcie podpredsedov VR CEM SAV, plní 

neodkladné úlohy predsedu VR CEM SAV vekom najstarší interný člen VR CEM SAV. 

3.10. Členstvo vo VR CEM SAV je nezastupiteľné. Pred uplynutím funkčného obdobia VR 

CEM SAV funkcia jej interného člena zaniká: 

a) ukončením pracovného pomeru v organizácii, 

b) vzdaním sa funkcie člena VR CEM SAV, 

c) odvolaním člena VR CEM SAV, 

d) vyslovením nedôvery VR CEM SAV ako celku, 

e) vymenovaním do funkcie riaditeľa CEM SAV alebo vedeckého riaditeľa ústavu CEM 

SAV, 

f) dlhodobou (viac ako 6 mesiacov) neprerušenou neprítomnosťou člena VR CEM SAV 

v práci, 

g) úmrtím alebo vyhlásením za mŕtveho alebo 

h) ak prestal spĺňať kvalifikačný predpoklad a podmienky členstva vo VR CEM SAV 

uvedené v bod 3.1. 

Pred uplynutím funkčného obdobia VR CEM SAV funkcia jej externého člena zaniká 

z dôvodov uvedených v písm. b), c), d), e), g), a h) tohto bodu.    

  

3.11. Funkčné obdobie VR CEM SAV je štyri roky. Funkčné obdobie VR CEM SAV začína 

plynúť dňom nasledujúcim po poslednom dni funkčného obdobia predchádzajúcej  VR 

CEM SAV. Ak začiatok plynutia funkčného obdobia predchádzajúcej VR CEM SAV 

nebol upravený alebo ho nemožno určiť, predpokladá sa že začalo plynúť dňom, keď bola 

zvolená nadpolovičná väčšina jej členov. 

3.12. Na návrh viac ako jednej tretiny členov akademickej obce musí VR CEM SAV 

zorganizovať hlasovanie akademickej obce o vyslovení nedôvery VR CEM SAV ako 

celku. Ak za vyslovenie nedôvery VR CEM SAV ako celku zahlasuje nadpolovičná 

väčšina všetkých členov akademickej obce, funkcia člena vedeckej rady zaniká všetkým 

jej členom, a to dňom nasledujúcim po dni hlasovania akademickej obce. V takomto 

prípade VR inej organizácie SAV určenej Vedeckou radou SAV plní neodkladné 

povinnosti a úlohy organizačnej povahy VR CEM SAV (napr. organizácia voľby členov 

VR CEM SAV, organizácia voľby člena Snemu SAV, plnenie úloh v rámci výberového 

konania na obsadenie funkcie riaditeľa CEM SAV) až do dňa, keď bude zvolená 

nadpolovičná väčšina členov VR CEM SAV a predseda alebo podpredseda VR CEM 

SAV.  

3.13. Na návrh viac ako jednej tretiny členov akademickej obce musí VR CEM SAV 

zorganizovať hlasovanie akademickej obce o vyslovení nedôvery členovi VR CEM SAV 
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do 30 pracovných dní od jeho doručenia predsedovi VR CEM SAV. Ak za vyslovenie 

nedôvery členovi VR CEM SAV zahlasuje nadpolovičná väčšina všetkých členov 

akademickej obce, funkcia člena vedeckej rady zaniká, a to dňom nasledujúcim po dni 

hlasovania akademickej obce.    

3.14. Zoznam dokladov, ktoré musí kandidát predložiť:  

a) Aktuálny profesijný životopis, ktorý dokumentuje splnenie požiadaviek podľa bodu 3.1. 

Životopis kandidát predloží jedným z dvoch možných spôsobov:  

1. V elektronickej forme predsedovi volebnej komisie do VR CEM SAV.  

2. V prípade, že životopis nie je doručený elektronicky, kandidát ho predloží v písomnej 

forme predsedovi volebnej komisie do VR CEM SAV.  

b) Pri kandidátoch na člena z externého prostredia čestné prehlásenie, že nie je 

zamestnancom žiadnej organizácie SAV. 

 

 

4. Organizácia činnosti VR CEM SAV 

 

4.1. VR CEM SAV sa schádza podľa potreby, najmenej 4 krát do roka; VR CEM SAV zvoláva 

jej predseda alebo ním poverený člen VR CEM SAV. Zasadnutie VR CEM SAV vedie 

predseda VR CEM SAV alebo ním poverený člen. VR CEM SAV je uznášaniaschopná ak 

je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Rozhodnutia a návrhy VR CEM SAV sa 

prijímajú, ak za ne hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov VR CEM SAV. 

V prípade potreby je možné uskutočniť rokovanie per rollam alebo prostredníctvom 

videokonferencie. Hlasovanie v prípade rokovania per rollam, resp. prostredníctvom 

videokonferencie, je platné, ak sa ho zúčastní nadpolovičný počet členov VR CEM SAV. 

Pravidlá hlasovania per rollam upravuje príloha Štatútu VR CEM SAV. 

4.2. VR CEM SAV o svojej činnosti informuje akademickú obec CEM SAV najmenej raz za 

polroka. 

4.3. VR CEM SAV v celoakademických veciach komunikuje s Vedeckou radou SAV, 

Predsedníctvom SAV a Výborom Snemu SAV. 

4.4. O zvolanie zasadnutia VR CEM SAV môže požiadať riaditeľ CEM SAV alebo viac ako 

jedna tretina jej členov. Predseda VR CEM SAV je v takom prípade povinný ju zvolať do 

jedného týždňa. 

4.5. Ak pri prerokovaní zásadných otázok vznikne rozpor medzi stanoviskom VR CEM SAV 

a riaditeľom CEM SAV, sporné strany môžu predložiť vec na vyjadrenie Predsedníctvu 

SAV prostredníctvom podpredsedu II. oddelenia vied SAV. Predseda VR CEM SAV 

súčasne informuje o spore Výbor Snemu SAV. 

4.6. O zasadnutiach VR CEM SAV sa robí zápisnica, ktorá je k dispozícii členom akademickej 

obce CEM SAV prostredníctvom jej zverejnenia na webovej stránke CEM SAV. Platná 

zápisnica VR CEM SAV musí byť podpísaná predsedom a podpredsedami VR CEM alebo 

overovateľmi zvolenými na začiatku schôdze VR CEM SAV. Overovatelia musia dodať 
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svoje pripomienky k zápisnici najneskôr do 1 týždňa od doručenia návrhu zápisnice, ak tak 

neurobia, považuje sa to za súhlas s navrhnutým znením zápisnice. V prípade prijímania 

uznesení z rokovania per rollam sa vedie evidencia o hlasovaní jednotlivých členov VR 

CEM SAV, ktorá je prílohou zápisnice z rokovania per rollam. 

4.7. Hlasovanie vo VR CEM SAV je spravidla verejné a to zdvihnutím ruky. Výnimkou je 

hlasovanie o personálnych otázkach, ktoré je tajné. Tajné hlasovanie sa uskutoční i vtedy, 

ak  sa za neho vyslovila aspoň jedna pätina prítomných členov VR CEM SAV oprávnených 

hlasovať. 

4.8. VR CEM SAV môže na základe hlasovania navrhnúť Predsedníctvu SAV odvolanie 

riaditeľa CEM SAV. VR CEM SAV tiež hlasuje o súhlase s návrhom na odvolanie 

riaditeľa CEM SAV, ktorý bol schválený nadpolovičnou väčšinou všetkých členov 

akademickej obce CEM SAV. V oboch prípadoch VR SAV doručí návrh na odvolanie 

riaditeľa CEM SAV Predsedníctvu SAV do 7 dní od svojho hlasovania. V prípade 

nevyjadrenia súhlasu VR CEM SAV s návrhom nadpolovičnej väčšiny všetkých členov 

akademickej obce na odvolanie riaditeľa, doručí VR CEM SAV Predsedníctvu SAV návrh 

členov akademickej obce spolu s informáciou o nevyjadrení súhlasu VR CEM SAV. 

 

5. Voľby člena Snemu SAV 

 

5.1. Člena Snemu SAV volí akademická obec každej organizačnej zložky CEM SAV. 

 

5.2. Voľby zorganizuje VR CEM SAV nie skôr ako 6 mesiacov a nie neskôr ako 1 mesiac pred 

uplynutím funkčného obdobia člena Snemu SAV. 

 

5.3. Volebný poriadok na funkciu člena Snemu SAV upraví podrobnosti o voľbe a odvolávaní 

člena Snemu SAV. 

 

6. Záverečné ustanovenia 

 

6.1. Návrh štatútu pripravuje VR CEM SAV. Štatút VR CEM SAV schvaľuje zhromaždenie 

akademickej obce CEM SAV v súlade s ustanoveniami zákona č. 133/2002 Z. z. 

o Slovenskej akadémii vied v znení neskorších predpisov a iných vnútorných predpisov 

SAV a vnútorných predpisov CEM SAV. 

6.2. Predseda VR CEM SAV alebo ním poverený člen VR CEM SAV poskytne schválený štatút 

VR CEM SAV a každú jeho zmenu Výboru Snemu SAV a II. oddeleniu vied SAV. 

6.3. Informáciu o zložení VR  CEM SAV s uvedením externých členov oznamuje predseda VR 

CEM SAV alebo ním poverený člen VR CEM SAV Výboru Snemu SAV a II. oddeleniu 

vied SAV. Oznamuje i každú zmenu zloženia VR CEM SAV. 

6.4  Ruší sa štatút VR CEM SAV, ktorý nadobudol účinnosť dňa 26.11.2018.  
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6.5. Tento štatút VR CEM SAV schválilo zhromaždenie akademickej obce CEM SAV dňa 

7.4.2021 a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcom po dni zverejnenia na webovom sídle 

CEM SAV. 


