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Štatút a rokovací poriadok
„Riadiacej rady projektu SANET II“
§1
Účel a zloženie Rady
1. Riadiaca rada projektu SANET II (ďalej RRP) bola zriadená na zabezpečenie realizácie projektu
SANET II v zmysle uzavretej zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov medzi Združením
SANET a MŠ SR č. 032/2001 zo dňa 11.6.2001.
2. RRP je zložená z členov Predstavenstva SANET-u zastupujúcich akademické pracoviská, členov
revíznej komisie SANET-u, ďalších správcov dôležitých uzlov siete SANET a 2 zástupcov MŠ
SR.
3. Členov RRP na návrh Predstavenstva SANET-u a MŠ SR menuje a odvoláva minister školstva.
RRP zvolí zo svojich členov predsedu a zapisovateľa.
4. RRP môže byť doplnená a rozšírená o nových členov, ktorých vymenuje minister.
5. RRP rozhoduje o postupe realizácie projektu SANET II, časovom a vecnom plnení jednotlivých
čiastkových úloh projektu, ako aj o účelnom použití finančných prostriedkov určených na
zabezpečenie realizácie projektu .
6. Pri obstarávaní tovaru a služieb pre Projekt SANET II postupuje RRP podľa schválených
„Pravidiel“
7. Účasť na zasadnutí RRP je nezastupiteľná.
8. Členstvo v RRP je dobrovoľné a nezakladá žiadne finančné alebo materiálne nároky. Člen RRP sa
môže svojho členstva vzdať na základe písomnej žiadosti.
§2
Rokovací poriadok
1. RRP je uznášaniaschopná ak je prítomných najmenej 2/3 všetkých členov .
2. Rozhodnutie RRP sú platné, ak ich prijme 2/3 väčšina prítomných členov RRP .
3. Zasadnutia RRP sú uzavreté, neverejné a o ich priebehu sa uverejňuje vyhlásenie, ktoré RRP
podľa svojho uváženia môže zverejniť v oznamovacích prostriedkoch a na www.sanet.sk.
4. RRP môže vo výnimočnom prípade rozhodnúť o účasti nečlena RRP na zasadnutí RRP, bez práva
rozhodovať.
5. Zasadnutia RRP zvoláva jej predseda podľa potreby, alebo na základe žiadosti najmenej 1/3
členov.
6. Každý člen RRP má právo sa vyjadriť ku všetkým bodom schváleného programu.
7. RRP si na realizáciu čiastkových úloh v rámci projektu SANET II vytvára pracovné skupiny. Na
ich čele je vedúci skupiny – zodpovedný za čiastkovú úlohu, ktorým je vždy člen RRP.
8. RRP zvoláva, okrem zasadnutí rady aj poradu riešiteľov, na ktorej sa upresňujú technické
a organizačné podrobnosti realizácie čiastkových úloh. Porada riešiteľov je verejná a na nej sa
môže zúčastniť každý záujemca z radov akademickej komunity, ktorý prejaví o priebeh projektu
záujem.

Dokument :SanII-01/01
Tlač : 28.06.2001

§3
Dokumentácia
1. Celú dokumentáciu zo zasadnutí RRP zabezpečuje Predstavenstvo SANET-u.
2. Súčasťou dokumentácie sú zápisy zo zasadnutí RRP, overené overovateľom určeným na zasadnutí
rady, vyhlásenia pre oznamovacie prostriedky ako aj zverejnenie na www.sanet.sk.
3. Súčasťou dokumentácie sú aj dokumenty vychádzajúce zo zmluvy č. 032/2001 zo dňa 11.06.2001.
medzi MŠ a Združením SANET a jej Prílohy a to :
- Pravidlá obstarávania pre Projekt SANET II
- Obsah výzvy na podanie súťažných ponúk
- Schvaľovacia doložka Projektu SANET II
- Vzor vypracovania čiastkového projektu pre realizáciu Projektu SANET II
- Projekt SANET II
- Realizácia projektu SANET II

Štatút a rokovací poriadok RRP nadobúdajú platnosť ich schválením dňa 28.6.2001.

Prof. Ing. Pavol Horváth, CSc.
Predseda riadiacej rady

