
Štatút Rady odborných koordinátorov 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. Prípravu textov, ilustrácií a ďalších tlačových podkladov EB zastrešuje a koordinuje 

manažment Encyklopedického ústavu (ďalej len EnÚ), ktorému podlieha redakcia EB. 

Manažment EnÚ a redakcia EB pri tejto činnosti spolupracuje s Redakčnou radou EB 

a Radou odborných koordinátorov EB.  

3. Rada odborných koordinátorov je pomocným a poradným orgánom vedúceho/vedúcej 

EnÚ  

a redakcie EB v rámci realizácie projektu EB. 

4. Tento štatút určuje hlavné úlohy, poslanie, spôsob konštituovania, všeobecné zásady 

a formy činnosti  Rady odborných koordinátorov EB, ako aj rámce jej spolupráce s EnÚ 

pri tvorbe a vydávaní EB. 

 

 

Článok 2 

Rada odborných koordinátorov Encyclopaedie Beliany 

 

1. Hlavnou úlohou Rady odborných koordinátorov Encyclopaedie Beliany  (ďalej len ROK 

EB) je systematická spolupráca pri vytváraní autorského, konzultačného a lektorského 

zázemia tvorby hesiel EB.  

2. Členmi ROK EB sú odborníci z rozličných vedných odborov, zvyčajne vedeckí 

pracovníci zo SAV, z univerzít a iných vedeckých a odborných inštitúcií, prípadne aj z 

iných oblastí života spoločnosti. Snahou pri zostavovaní ROK EB je, aby zastúpenie 

jednotlivých odborov  

a tematických oblastí EB bolo čo najširšie a najkomplexnejšie. 

3. Členov ROK EB nominujú vedecké organizácie SAV a iné vedecké a odborné inštitúcie, 

pričom zostavovanie a rozširovanie rady iniciuje EnÚ v spolupráci s Predsedníctvom 

SAV. 

4. Členstvo v ROK EB je zlučiteľné s členstvom v Redakčnej rade EB, ako aj s autorskou 

alebo inou formou spolupráce na projekte EB. 

5. Členom ROK EB ex offo je aj člen Predsedníctva SAV poverený funkciou hlavného 

garanta zodpovedného za spoluprácu s EnÚ SAV na realizácii projektu EB.  

6. Členstvo v ROK EB je štvorročné, s možnosťou opakovania, výnimkou člena v zastúpení  

P SAV z odseku 5, u ktorého je to viazané na výkon jeho funkcie.  



7. Menovacie listiny členom ROK EB vydáva riaditeľ Centra spoločných činností SAV.  

8. Členstvo v ROK EB je čestné. Činnosti člena nad rámec bežných poradenských 

a konzultačných aktivít môžu byť honorované z rozpočtu EnÚ, v súlade s platnými 

predpismi na základe dohody uzatvorenej s ČSČ SAV - EnÚ.   

9. Činnosť ROK EB koordinuje vedúci/vedúca EnÚ v spolupráci s vedúcim/vedúcou 

redakcie EB a hlavným garantom povereným v zmysle odseku 5. 

10. ROK EB sa schádza podľa potreby, prípustné je aj zvolávanie časti členov rady podľa 

tematických skupín a pod. Pracovné stretnutia ROK EB zvoláva vedúci/vedúca EnÚ SAV. 

11. Rokovanie a hlasovanie v rámci stretnutí ROK EB sa riadi príslušnými ustanoveniami 

Štatútu SAV v platnom znení.  

 

 

Článok 3 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento štatút bol schválený uznesením č. 808.C na 25. zasadnutí Predsedníctva 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 

 


