Štatút Rady garantov Encyclopaedie Beliany

Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Encyclopaedia Beliana (ďalej len EB) je slovenská všeobecná encyklopédia, ktorú na
publikovanie pripravuje a v knižnej i paralelnej elektronickej forme vydáva Centrum
spoločných činností SAV, o. z. Encyklopedický ústav (ďalej len CSČ SAV - EnÚ).
2. Projekt EB je financovaný z centrálneho rozpočtu SAV a z účelových prostriedkov
poskytovaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe zmluvy
o spolupráci č. 1052/2015 z 22. 12. 2015, aktualizovanej Dodatkom č. 1 ako
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (reg. č. 0518/2019 z 26. 6. 2019).
3. Realizácia projektu EB je zastrešená aj Zmluvou o spolupráci pri príprave a vydávaní
všeobecnej slovenskej encyklopédie „Encyclopaedia BELIANA“ uzatvorenej medzi SAV
a Encyklopedickým ústavom SAV 14. 9. 2016.
4. Predsedníctvo SAV (ďalej len P SAV) so zámerom napomáhať vytváraniu podmienok
efektívnej a včasnej realizácie projektu EB a pre zabezpečenie priebežnej kontroly
jednotlivých etáp prípravy zriaďuje Radu garantov Encyclopaedie Beliany (ďalej len RG
EB). RG EB zastrešuje aj vzájomnú komunikáciu medzi P SAV a realizátorom projektu
EB, CSČ SAV - EnÚ.

Článok 2
Personálna skladba Rady garantov Encyclopaedie Beliany
1. RG EB má 5 členov v nasledujúcej štruktúre:
a. traja zástupcovia P SAV, ktorých (po jednom) navrhujú jednotlivé oddelenia vied
b. zástupca Redakčnej rady EB, ktorého navrhuje táto rada
c. riaditeľ Centra spoločných činnosti SAV ex offo.
2. Predsedom RG EB je jeden z trojice zástupcov P SAV z odseku 1.a tohto článku,
poverený úlohou hlavného garanta zodpovedného za spoluprácu s CSČ SAV - EnÚ na
príprave EB.
3. Návrh členov RG EB podľa štruktúry z odsekov 1-2 tohto článku predkladá predseda
SAV a schvaľuje P SAV.
4. Členov a predsedu RG EB na základe schváleného zoznamu menuje predseda SAV.
5. Funkčné obdobie členov RG EB je v súlade s obdobím vykonávania príslušnej funkcie
v útvaroch, ktoré zastupujú v zmysle odsekov 1-2 tohto článku.

Článok 3
Hlavné úlohy a kompetencie Rady garantov Encyclopaedie Beliany
1. RG EB je podporný a kontrolný orgán vytvorený pre projekt EB, ktorý:
a. napomáha vytváraniu podmienok efektívnej a včasnej realizácie projektu EB,
b. zabezpečuje kontrolu jednotlivých etáp prípravy projektu a skúmanie ich súladu
s harmonogramom zakotveným v zmluvách citovaných v článku 1 tohto štatútu,
2. RG EB zabezpečuje priebežný dohľad nad realizáciou projektu EB, sprostredkováva
požiadavky realizátorov projektu smerom k P SAV, zároveň poukazuje na prípadné
problémy pri realizácii a navrhuje ich riešenie.
3. RG EB pri týchto činnostiach spolupracuje s manažmentom CSČ SAV - EnÚ, Redakčnou
radou EB a Radou odborných koordinátorov EB, ako aj s P SAV a ďalšími orgánmi.
4. RG EB posudzuje správy o realizácii projektu predkladané CSČ SAV - EnÚ v zmysle
článku IV, odseku 1 Zmluvy o spolupráci pri príprave a vydávaní všeobecnej slovenskej
encyklopédie „Encyclopaedia Beliana“ zo 14. 9. 2016 a informuje o nich P SAV.
K uvedeným správam organizuje pravidelné stretnutia s manažmentom CSČ SAV - EnÚ,
na ktorých sa prerokujú a hodnotia výsledky dosiahnuté pri realizácii projektu EB.
5. RG EB v súlade so zmluvou citovanou v odseku 4 tohto článku môže v prípade
nedodržania harmonogramu prípravy diela navrhnúť P SAV krátenie rozpočtu CSČ SAV EnÚ.
6. Návrhy nových zmluvných dokumentov EB, úprav a aktualizácií jestvujúcich
vypracováva RG EB v spolupráci s manažmentom CSČ SAV - EnÚ.

Článok 4
Rokovania a pracovné stretnutia Rady garantov Encyclopaedie Beliany
1. RG EB sa schádza podľa potreby, najmenej dvakrát do roka v rámci pracovných stretnutí
s manažmentom CSČ SAV - EnÚ spomenutých v odseku 4 článku 3 tohto štatútu,
zároveň udržiava priebežnú komunikáciu s realizátormi projektu EB.
2. Rokovania a pracovné stretnutia RG EB zvoláva jej predseda, ktorý podľa potreby prizýva
aj ďalšie osoby relevantné vo vzťahu k predmetu rokovania.
3. Na rokovaniach RG EB platia vo vzťahu k uznášaniaschopnosti a hlasovaniam príslušné
ustanovenia čl. XXI Štatútu SAV v platnom znení.
4. Z rokovaní a pracovných stretnutí RG EB sa vyhotovuje zápis, ktorý je distribuovaný
účastníkom rokovania.
5. RG EB o svojich konštatovaniach v súvislosti s realizáciou projektu EB informuje P SAV
najmenej dvakrát do roka, po pracovných stretnutiach s manažmentom CSČ SAV - EnÚ
spomenutých v odseku 4 článku 3 tohto štatútu, ináč podľa potreby.

Článok 4
Záverečné ustanovenia
1. Tento štatút bol schválený uznesením č. 808.C na 25. zasadnutí P SAV dňa 12. 9. 2019.
Účinnosť nadobudne deň po zverejnení na webovom sídle SAV.

V Bratislave 1. 10. 2019

Prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.
predseda SAV

