Dodatok č. 1
k
ROKOVACIEMU PORIADKU
SNEMU SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
Článok I
(1)

V článku I rokovacieho poriadku Snemu Slovenskej akadémie vied (ďalej tiež
„rokovací poriadok snemu“) sa odseky 4 a 5 menia takto:
„(4) Verejnosť zasadnutí snemu možno zabezpečiť jeho verejným priamym prenosom
(§ 8 ods. 9 zákona č. 133/2002 Z. z. v platnom znení) alebo umožnením
prítomnosti verejnosti v mieste zasadnutia snemu. Výbor snemu určí spôsob
zabezpečenia verejnosti najbližšieho zasadnutia snemu a predseda snemu
v ozname o konaní tohto zasadnutia snemu oznámi spôsob zabezpečenia
verejnosti zasadnutia snemu a vytvorí prepojenie umožňujúce sledovať verejný
priamy prenos zo zasadnutia snemu, ak sa verejnosť zasadnutia snemu
zabezpečuje jeho verejným priamym prenosom, alebo na elektronický systém na
registráciu účasti (čl. XII ods. 23 štatútu akadémie), ak sa verejnosť zasadnutia
snemu zabezpečuje umožnením prítomnosti verejnosti v mieste zasadnutia snemu.
(5)

(2)

Pre prípad prítomnosti verejnosti v mieste konania snemu môže výbor snemu
regulovať priestorové a technické podmienky prítomnosti verejnosti a médií
a vyhotovovania záznamov zo zasadnutia snemu verejnosťou a médiami s cieľom
zabezpečiť dôstojný a nerušený priebeh zasadnutia snemu; príslušné opatrenia
môže predseda snemu oznámiť v ozname o konaní zasadnutia snemu alebo
v prípade potreby ich výbor snemu môže prijať a/alebo meniť pred začatím alebo
v priebehu zasadnutia snemu.“

Do článku I rokovacieho poriadku snemu vkladá nový odsek 6, ktorý znie takto:
„(6) Výbor snemu môže pre potreby kontroly správnosti zápisnice vyhotovovať
audiovizuálny záznam zasadnutia, ktorý sa vymaže po kontrole zápisnice na
nasledujúcom zasadnutí snemu. Audiovizuálny záznam sa sprístupňuje členom
snemu na požiadanie.“
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(3)

Nadpis článku III rokovacieho poriadku snemu a odseky 1 a 2 článku III rokovacieho
poriadku snemu sa menia takto:
„Čl. III
Rokovanie a uznášanie sa snemu, výboru snemu a komory snemu

(4)

(1)

Snem je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.
Výbor snemu je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho
členov. Výbor snemu rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných
členov. Komora snemu je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná
väčšina jej členov. Komora snemu rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov
prítomných členov.

(2)

Snem prijíma rozhodnutia väčšinou hlasov prítomných členov s výnimkou
osobitne dôležitých vecí, ako sú volebný poriadok snemu, voľby kandidátov na
členov predsedníctva akadémie, voľby kandidáta na predsedu akadémie, návrh na
odvolanie predsedu akadémie, návrh na odvolanie člena predsedníctva akadémie,
voľba a odvolávanie predsedu a podpredsedu snemu akadémie, voľba kandidáta
na člena vedeckej rady akadémie, návrh na odvolanie voleného člena vedeckej
rady akadémie, schvaľovanie zásad návrhu a rozdelenia rozpočtu akadémie,
organizačné zmeny podľa § 8 ods. 7 písm. g) zákona č. 133/2002 Z. z. v platnom
znení, a iných vecí, o ktorých tak rozhodne snem väčšinou hlasov prítomných
členov, kde sa hlasy sčítavajú po komorách.“

Do článku III rokovacieho poriadku snemu sa vkladajú nové odseky 6 a 7
nasledujúceho znenia:
„(6) Pravidelnými bodmi programu zasadnutí snemu, ktoré spravidla nasledujú po
úvodných procesných bodoch programu, sú kontrola správnosti zápisnice
z predchádzajúceho zasadnutia snemu a kontrola plnenia uznesení snemu.
(7)

(5)

V prípade hybridného prezenčno-videokonferenčného rokovania alebo výlučne
videokonferenčného rokovania snemu alebo komory snemu sa pri určovaní
výsledku hlasovania neprihliada na zlyhanie elektronického prostriedku
hlasovania u niektorých účastníkov rokovania.“

Do článku V rokovacieho poriadku snemu sa vkladá nový odsek 3 nasledujúceho
znenia:
„(3) Dodatok č. 1 k rokovaciemu poriadku snemu schválil snem na zasadnutí dňa 9.
11. 2021. Dodatok č. 1 k rokovaciemu poriadku snemu nadobúda účinnosť dňa 1.
1. 2022.“
Článok II

Ostatné ustanovenia rokovacieho poriadku snemu ostávajú nezmenené.
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Článok III
Záverečné ustanovenie
Dodatok č. 1 k rokovaciemu poriadku snemu schválil snem na zasadnutí dňa 9. 11. 2021.
Dodatok č. 1 k rokovaciemu poriadku snemu nadobúda účinnosť dňa 1. 1. 2022.
V Bratislave dňa 9. decembra 2021

...................................................
RNDr. Katarína Gmucová, CSc., v. r.
predsedníčka Snemu Slovenskej akadémie vied
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