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ŠTATÚT SKUPINY MLADÍ VEDCI SAV 

Čl. I 

Úvodné ustanovenia 

(1) Skupina Mladí vedci SAV (ďalej  tiež„MVS“) je skupina združujúca: 

 študentov, ktorí študujú na SAV ako externej vzdelávacej inštitúcii v rámci III. 

stupňa vysokoškolského vzdelania, 

 mladých vedeckých pracovníkov SAV do dovŕšenia 36 rokov, 

 všetkých ostatných mladých ľudí pracujúcich na SAV do dovŕšenia 36 rokov, 

(2) Vnútorné pomery, organizáciu a fungovanie skupiny upravuje Štatút skupiny Mladí 

vedci SAV (ďalej tiež „štatút“). 

(3) MVS má za úlohu najmä spájať všetkých mladých na SAV a vytvoriť komunikačnú sieť 

všetkých mladých na SAV. 

(4) Sídlom MVS je organizácia SAV súčasného predsedu/predsedníčky MVS (pozri článok 

V, časť B). 

Čl. II 

Poslanie a hlavné úlohy skupiny 

(1) Poslaním MVS je najmä: 

 vytvárať informačnú sieť mladých pracovníkov a doktorandov na SAV, 

 napomáhať svojimi aktivitami zlepšovaniu spolupráce medzi mladými na SAV, 

 venovať sa vzdelávacej činnosti a podpore rozvoja svojich členov, 

 vytvárať povedomie o štúdiu na SAV medzi študentmi vysokých škôl a univerzít, 

 propagovať aktivity, ciele a potreby MVS vo verejnej sfére a vytvárať tak 

povedomie o existencii skupiny mladých aktívnych vedcov. 

Čl. III 

Členstvo v skupine 

(1) Riadnymi členmi MVS môžu byť: 

 doktorandky a doktorandi, ktorí študujú na SAV ako na externej vzdelávacej 

inštitúcii v rámci III. stupňa vysokoškolského vzdelania,  

 vedecké pracovníčky a pracovníci pracujúci na SAV do dovŕšenia 36. roku života. 

(2) Členstvo v MVS je bezplatné. 

(3) Členstvo v MVS vzniká registráciou: 

 prostredníctvom webovej stránky https://mladi.sav.sk/, 

 vyplnením registračného formuláru (dostupný na https://mladi.sav.sk/registracia), 

 na registráciu je potrebné mať funkčnú emailovú adresu SAV. 

https://mladi.sav.sk/
https://mladi.sav.sk/registracia
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(4) Ostatní zamestnanci SAV (aj technickí a odborní pracovníci, prípadne iní), ktorí majú 

záujem sa podieľať na fungovaní MVS, sa môžu uchádzať o voľné členstvo zaslaním 

emailu aspoň jednému členovi z Výboru MVS. Žiadosť, ktorá musí obsahovať meno a 

priezvisko, vek a organizáciu SAV treba zaslať na adresu Výboru MVS mladi-

vedci@savba.sk. 

(5) Ďalej sa bude používať označenie „člen“ / členovia“. 

Čl. IV 

Práva a povinnosti členov 

(1) Riadny člen MVS má právo: 

 voliť a byť volený do všetkých orgánov MVS, 

 podávať návrhy a hlasovať o návrhoch podaných na schôdzach MVS, 

 byť informovaný o činnosti  MVS a jej orgánov,  a všetkých jej podujatiach, 

 zúčastňovať sa na organizovaných podujatiach, 

 prednostne získavať informácie, ktoré MVS vydáva, zabezpečuje alebo 

sprostredkuje, 

 používať prostriedky a zariadenia, ktoré má skupina k dispozícii pre svoju činnosť. 

(2) Člen MVS má povinnosť: 

 zachovávať štatút MVS a plniť platné rozhodnutia jej orgánov, 

 aktívne sa zúčastňovať na plnení úloh MVS a hájiť jej záujmy. 

(3) Členstvo v MVS zaniká: 

 prekročením vekovej hranice člena, vrátane člena výboru MVS, ktorý prekročí 

vekovú hranicu počas svojho funkčného obdobia 

 odchodom člena zo SAV, 

 ukončením štúdia študenta, definovaného v zmysle článku I ods. 1 písm. a., 

 dobrovoľným vystúpením z MVS, 

 smrťou, 

 zrušením členstva. 

(4) Členstvo v MVS je prerušené: 

 prerušením štúdia študenta, definovaného v zmysle článku I ods. 1 písm. a. 

(5) Členstvo môže byť zrušené, ak je konanie alebo činnosť člena MVS v rozpore s jej 

štatútom, resp. ak člen aktívne neháji záujmy MVS. 

(6) O zrušení členstva v zmysle článku IV, ods. 5 rozhoduje výbor MVS na základe 

zdôvodneného návrhu ktoréhokoľvek člena MVS.  

mailto:mladi-vedci@savba.sk
mailto:mladi-vedci@savba.sk
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Čl. V 

Orgány skupiny 

(1) Orgánmi skupiny sú: 

 valné zhromaždenie, 

 výbor MVS. 

Časť A: Valné zhromaždenie 

(1) Valné zhromaždenie je skupina delegátov/zástupcov oprávnených organizácií SAV.  

(2) Riadne valné zhromaždenie zvoláva výbor MVS najmenej raz za dva roky. 

(3) Každá organizácia SAV môže byť na valnom zhromaždení zastúpený len jedným 

delegátom. 

(4) Delegátom/zástupcom organizácie môže byť iba riadny člen MVS v zmysle článku III 

ods. 1. 

(5) Delegátom/zástupcom organizácie nesmie byť voľný člen MVS v zmysle článku III 

ods. 4. 

(6) Delegátom/zástupcom organizácie nesmie byť člen s prerušeným členstvom v zmysle 

článku IV ods. 4. 

(7) Organizácia SAV zastúpená členom MVS v zmysle článku V, časť A, ods. 5 sa stáva 

oprávnenou organizáciou s hlasovaním právom. 

(8) Delegát oprávnenej organizácie  SAV je nominovaný spomedzi členov MVS danej 

organizácie na zvolané valné zhromaždenie.1 

(9) Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné  v prípade, ak sa zúčastní zasadnutia aspoň 

polovica delegátov oprávnenej organizácie SAV. 

(10) Uznesenia valného zhromaždenia sú schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných 

delegátov, ktoré sú určené celkovým počtom oprávnených organizácií SAV. 

(11) Valného zhromaždenia sa zúčastňujú členovia výboru MVS. 

(12) Valné zhromaždenie schvaľuje štatút skupiny nadpolovičnou väčšinou prítomných 

delegátov. 

(13) Valné zhromaždenie môže svojimi uzneseniami zaviazať a/alebo poveriť úlohami výbor 

MVS. 

(14) Uznesenia valného zhromaždenia sú pre výbor MVS záväzné. 

(15) Predseda/predsedníčka alebo podpredseda/podpredsedníčka výboru MVS môže zvolať 

riadne alebo mimoriadne zasadnutie valného zhromaždenia kedykoľvek, za splnenia 

podmienky, že termín zasadnutia nesmie byť skôr ako 14 kalendárnych dní od prijatia 

uznesenia výboru MVS. 

(16) Na základe písomnej žiadosti najmenej troch (3) delegátov oprávnených organizácií 

SAV, desiatich (10) členov MVS, troch (3) členov Predsedníctva SAV, troch (3) členov 

rady riaditeľov SAV alebo piatich (5) členov Snemu SAV je predseda výboru MVS 

 

1 Ak má ústav napr. troch členov MVS, tak tí spomedzi seba nominujú maximálne jedného delegáta, ktorý bude 

mať hlasovacie právo. 
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povinný zvolať takéto mimoriadne zasadnutie valného zhromaždenia najneskôr 

do jedného mesiaca, nie však skôr ako 14 kalendárnych dní, od doručenia žiadosti. 

Žiadosť musí obsahovať návrh programu a odôvodnenie potreby zvolania 

mimoriadneho zasadnutia valného zhromaždenia. Žiadosť musí byť doručená písomne 

na aktuálnu adresu sídla MVS alebo elektronicky na e-mailovú adresu mladi-

vedci@savba.sk. 

(17) Valné zhromaždenie môže hlasovať o odvolaní člena/členov výboru MVS alebo celého 

výboru MVS za splnenia týchto podmienok: 

 valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, 

 za návrh na odvolanie hlasuje nadpolovičná väčšina všetkých hlasov. 

Časť B: Výbor MVS 

(1) Je výkonným orgánom MVS. 

(2) Výbor MVS je volený z členov MVS každé dva roky. 

(3) Výbor MVS je zložený zo šiestich členov:  

 predseda/predsedníčka MVS, 

 dvaja podpredsedovia/podpredsedníčky MVS, 

 traja výkonní členovia výboru MVS. 

(4) Nevyhnutnou podmienkou je, aby pozície predsedu/predsedníčky a 

podpredsedov/podpredsedníčok boli rozdelené medzi všetky tri oddelenia vied SAV 

(v zmysle Štatútu SAV). 

(5) Predchádzajúci predseda/predsedníčka MVS môže byť čestným členom výboru MVS, 

pričom plní poradnú funkciu bez hlasovacieho práva. 

(6) Výbor MVS je povinný na konci svojho funkčného obdobia zorganizovať ďalšie voľby. 

(7) Výbor MVS je uznášaniaschopný v prípade, ak sa zasadnutia zúčastnia aspoň štyria 

členovia výboru MVS. 

(8) Uznesenia výboru MVS sú schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných členov 

výboru MVS. 

(9) V prípade nerozhodného výsledku hlasovania v zmysle článku V, časť B, ods. 8 je hlas 

predsedu/predsedníčky MVS započítaný dvakrát. 

(10) Základné úlohy Výboru MVS sú: 

 zabezpečovať plnenie poslania a úloh MVS a komunikovať s vedením SAV, 

 zastupovať záujmy študentov a mladých vedeckých pracovníkov pri rokovaniach 

na úrovni riadenia SAV (Predsedníctvo SAV, komisie SAV a iné), 

 umožniť lepšiu komunikáciu doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov 

s vedením SAV, 

 podieľať sa poradným hlasom na koordinácii doktorandského štúdia na SAV, 

aktívne sa podieľať na vytváraní lepších podmienok štúdia na SAV, 

 prijímať záväzné uznesenia valného zhromaždenia, 

mailto:mladi-vedci@savba.sk
mailto:mladi-vedci@savba.sk
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(11) Iné úlohy výboru MVS sú: 

 zabezpečovať chod webovej stránky https://mladi.sav.sk/, facebookovej skupiny a 

stránky „Mladí vedci SAV“, 

 vyjadrovať sa ku kvalite ubytovania v ubytovniach SAV, prostredníctvom delegáta 

v Bytovej komisii SAV (v zmysle Štatútu Bytovej komisie SAV), 

 spolupracovať s Predsedníctvom SAV v oblasti doktorandského štúdia a 

súvisiacimi oblasťami, 

 zabezpečovať archiváciu dokumentov MVS súvisiacich s činnosťou MVS 

v spolupráci s Archívom CSČ SAV, 

 spolupracovať s referátmi Úradu SAV pri organizácii vedeckých aktivít, seminárov, 

školení a pod. 

 

Čl. VI 

Voľby do výboru MVS 

(1) Voľby výboru MVS skupiny sa konajú každé dva roky v predstihu pred skončením 

funkčného obdobia výboru MVS. 

(2) Kandidovať môže každý riadny člen MVS (s vekom do 35. rokov vrátane) v zmysle 

článku III ods. 1. 

(3) Voličom je každý riadny člen skupiny MVS v zmysle článku III ods. 1. 

(4) Pravidlá volieb do výboru MVS musia byť zverejnené vopred, najmenej mesiac pred 

riadnym termínom volieb. Počas konania volieb sa nesmú nijak upravovať. 

(5) Spomedzi kandidátov sa volí 6 členov výboru MVS. 

(6) Do výboru MVS sú zvolení tí kandidáti, ktorí dosiahli najvyšší počet hlasov. 

(7) Predsedu/predsedníčkou a podpredsedami/podpredsedníčkami sa stávajú kandidáti 

s najvyšším počtom hlasov, rešpektujúc podmienku rozdelenia funkcií medzi oddelenia 

vied SAV. 

(8) V prípade nezvolenia plného počtu (6) členov výboru MVS je povinnosťou 

predsedu/predsedníčky MVS vyhlásiť doplňujúce voľby do jedného mesiaca od konania 

volieb. 

(9) Novozvolený predseda/predsedníčka výboru MVS predkladá Predsedníctvu SAV do 30 

kalendárnych dní zloženie kompletného výboru MVS (6 členov), čím žiada 

o vyslovenie dôvery. 

(10) V prípade nevyslovenia dôvery zo strany Predsedníctva SAV je povinnosťou 

predsedu/predsedníčky MVS vyhlásiť nové voľby do jedného mesiaca od zverejnenia 

uznesenia Predsedníctva SAV. 

(11) V odôvodnených prípadoch môžu členovia výboru MVS zvoliť iného predsedu/ 

predsedníčku, ktorý/á musí byť zvolený/á všetkými členmi výboru MVS. 

https://mladi.sav.sk/
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(12) Výkonný člen výboru MVS, ktorému v zmysle článku IV ods. 3 zaniká členstvo alebo 

v zmysle ods. 4 sa prerušuje členstvo, je povinný vzdať sa funkcie člena výboru MVS2. 

(13) Výbor MVS môže svojím uznesením odvolať ktoréhokoľvek člena výboru MVS 

na základe zdôvodneného písomného návrhu ktoréhokoľvek člena MVS. 

(14) V prípade poklesu členov výboru MVS pod šesť (z dôvodov uvedených v článku VI 

ods. 12 a ods. 13), je povinnosťou predsedu/predsedníčky MVS: 

 osloviť náhradníka, v poradí, aké dosiahli v posledných riadnych alebo 

doplňujúcich voľbách, 

 vyhlásiť doplňujúce voľby do jedného mesiaca od prijatia uznesenia výboru 

MVS, v prípade, ak sa nepodarí doplniť výbor MVS v zmysle článku VI ods. 14 

písm. b), so zreteľom na článok VI ods. 8. 

(15) V prípade doplnenia členov/členov výboru MVS v zmysle čl. VI ods. 14, je 

povinnosťou predsedu/predsedníčky dať túto skutočnosť na vedomie Predsedníctvu 

SAV s uvedením dôvodov, pre ktoré došlo k zániku členstva vo výbore MVS. Povinnou 

prílohou je menoslov výboru MVS, doplnený o nového člena/členov. 

 

Čl. VII 

Zánik skupiny 

(1) Skupina MÔŽE byť zrušená: 

 z dôvodu, ak nebude hájiť záujmy mladých vedcov SAV v zmysle článku I tohto 

štatútu, 

 z dôvodu, ak bude vykonávať aktivity, ktoré sú v rozpore so Štatútom SAV, 

 z dôvodu, ak sa v troch, po sebe nasledujúcich zasadnutiach valného zhromaždenia 

nepodarí zabezpečiť uznášaniaschopnosť valného zhromaždenia. 

(2) Skupina MUSÍ byť zrušená: 

a) z dôvodu, ak sa po troch, po sebe konajúcich voľbách do výboru MVS nepodarí 

zvoliť všetkých členov výboru MVS, 

b) z dôvodu ak sa v troch, po sebe nasledujúcich mimoriadnych zasadnutiach valného 

zhromaždenia za účelom odvolania členov alebo celého predsedníctva výboru MVS 

nepodarí zabezpečiť uznášaniaschopnosť valného zhromaždenia. 

(3) O zániku skupiny v zmysle článku VII ods. 1 v písm. a) a písm. b) rozhoduje Valné 

zhromaždenie.  

(4) O zániku skupiny v zmysle článku VII ods. 1 písm. c) rozhoduje výbor MVS. 

(5) O zániku skupiny a v zmysle článku VII ods. 2 musí rozhodnúť výbor MVS. 

 

2 Vzdať sa funkcie vo Výbore MVS je výkonný člen Výboru MVS povinný aj v prípade prekročenia vekovej 

hranice v zmysle článku IV ods. 3 písm. a). 
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Čl. VII 

Záverečné ustanovenia 

Tento štatút nadobudol platnosť dňa 21.3.2022. 

 

 .................................................................... 

 Mgr. Terézia Valkovičová, PhD. 

 predsedníčka skupiny Mladí vedci SAV 


