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Čl. I 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Porada riaditeľov a vedúcich zamestnancov organizačných jednotiek astronomických 

zariadení na Slovensku (ďalej porada riaditeľov) je podľa čl. XVI, ods. 1 Organizačného 

poriadku Slovenskej ústrednej hvezdárne č. 4/2017 poradným orgánom generálneho riaditeľa 

Slovenskej ústrednej hvezdárne (ďalej SÚH). 

2. Porada riaditeľov sa na základe čl. XVI, ods. 2 Organizačného poriadku SÚH riadi týmto 

rokovacím poriadkom porady riaditeľov, ktorý vydáva a schvaľuje generálny riaditeľ SÚH. 

 

Čl. II 

Zvolávanie porady riaditeľov 

 

1. Poradu riaditeľov zvoláva generálny riaditeľ SÚH podľa potreby najmenej dvakrát do roka. 

2.  Porada sa zvoláva formou oficiálnych pozvánok riadnou poštou alebo elektronicky. 

3. Súčasťou pozvánky  na poradu riaditeľov je informácia o umiestnení tohto rokovacieho 

poriadku na webovom sídle SÚH. 

3. O mieste konania porady riaditeľov rozhoduje generálny riaditeľ SÚH. Miesto konania 

porady riaditeľov môže byť určené aj na základe návrhov riaditeľov astronomických zariadení 

podľa čl. IV, ods. 1 c). 

 

Čl. III 

Poslanie porady riaditeľov 

 

1. Poslaním porady riaditeľov je riešiť zásadné otázky rozvoja astronomických zariadení a 

planetárií, ktorých činnosť sa riadi podľa zákona č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej 

činnosti.  

2. Vyjadruje sa k možnostiam spolupráce astronomických zariadení pri organizovaní podujatí 

presahujúcich regionálny charakter (semináre, konferencie, praktiká a pod.). 

3. Odsúhlasuje kompetencie jednotlivých astronomických zariadení v súlade s ich 

teritoriálnou pôsobnosťou pri realizácii jednotlivých postupových súťaží, ktorých 

organizátorom je SÚH. 

4. Vyjadruje sa k edičným plánom SÚH a prijíma návrhy edičných titulov, ktoré by mohli byť 

zaradené do edičného plánu SÚH. 
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5. Vyjadruje sa k ďalšiemu smerovaniu vedecko-výskumnej a pozorovateľskej činnosti 

astronomických zariadení a navrhuje spôsoby spolupráce pri realizácii vedecko-výskumných 

projektov. 

6. Navrhuje riešenia aktuálnych úloh bežnej činnosti astronomických zariadení. 

 

Čl. IV 

Účastníci porady riaditeľov 

 

1. Účastníkmi porady riaditeľov sú: 

a) generálny riaditeľ SÚH alebo ním písomne poverený zástupca z radov vedúcich oddelení 

SÚH,  

b) poverení vedúci oddelení SÚH, 

c) generálni riaditelia a riaditelia astronomických zariadení, ktoré sú registrované v Zozname 

hvezdární a planetárií, ktoré podľa zákona č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti, 

ktorý vedie SÚH (http://www.suh.sk/images/zakony/Zoznam_hvezdarni_a_planetarii.html), 

d) vedúci organizačných jednotiek astronomických zariadení podľa čl. IV, ods. 1 a) alebo ich 

zamestnanci, ak ich tým poverí príslušný generálny riaditeľ alebo riaditeľ. 

2. Na poradu riaditeľov môžu byť podľa potreby prizvaní štatutárni zástupcovia občianskych 

združení, ktorých činnosť sa priamo týka astronómie a sú riadne registrovaným subjektom. 

 

Čl. V 

Práva a povinnosti účastníkov porady riaditeľov 

 

1. Každý účastník porady riaditeľov má právo: 

-  vyjadrovať sa ku všetkým predloženým a prerokovávaným materiálom, 

- predkladať vlastné materiálny na prerokovanie, 

- požiadať o rozšírenie programu porady riaditeľov, 

- aby sa jeho nesúhlasné stanovisko zaznamenalo v zápisnici, ak o to požiada. 

2. Účastník porady riaditeľov je povinný: 

- sa riadne zaregistrovať v prezenčnej listine, 

- oboznámiť sa s rokovacím poriadkom porady riaditeľov pred jej konaním. 
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Čl. VI 

Priebeh rokovania porady riaditeľov 

 

1. Poradu vedie generálny riaditeľ SÚH alebo ním písomne poverený zástupca z radov 

vedúcich oddelení SÚH. 

2. Porada riaditeľov sa riadi programom, ktorý je súčasťou oficiálnej pozvánky na poradu 

riaditeľov. 

3. Generálny riaditeľ alebo ním poverený zástupca na vedenie porady udeľuje a odníma slovo 

jednotlivým účastníkom porady riaditeľov. 

4. Porada riaditeľov je neverejná. 

 

Čl. VII 

Záznam z porady riaditeľov 

 

1. O priebehu rokovania porady riaditeľov sa vyhotovuje zápisnica.  

2. Zápisnicu vyhotovuje poverený účastník porady riaditeľov. 

3. SÚH zabezpečí rozposlanie zápisnice z porady riaditeľov do 14 dní od konania porady 

riaditeľov elektronicky. 

 

Čl. VIII 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Rokovací poriadok porady riaditeľov a vedúcich zamestnancov organizačných jednotiek 

astronomických zariadení na Slovensku je záväzný pre všetkých účastníkov porady. 

2. Zmeny v Rokovacom poriadku porady riaditeľov a vedúcich zamestnancov organizačných 

jednotiek astronomických zariadení na Slovensku môžu byť vykonané výhradne písomnou 

formou a vydávané formou písomných dodatkov, ktoré schvaľuje generálny riaditeľ SÚH. 

5. Tento Rokovací poriadok porady riaditeľov a vedúcich zamestnancov organizačných 

jednotiek astronomických zariadení na Slovensku nadobúda účinnosť dňom 25. apríla 2017. 

 

 

Vypracoval a schválil: Mgr. Marián Vidovenec, generálny riaditeľ SÚH  

 

V Hurbanove 24. apríla 2017 


