VOLEBNÝ PORIADOK
SNEMU SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
Čl. I
Orgány Snemu Slovenskej akadémie vied
(1)

Predseda Snemu Slovenskej akadémie vied, ktorého funkčné obdobie sa blíži ku koncu,
zvolá prvé zasadnutie Snemu Slovenskej akadémie vied (ďalej tiež „snem“) v jeho
nasledujúcom funkčnom období. Výbor snemu, ktorého funkčné obdobie sa blíži ku
koncu, na svojom poslednom zasadnutí hlasovaním určí člena snemu zvoleného na
nasledujúce funkčné obdobie snemu, ktorý bude viesť prvé zasadnutie snemu do
zvolenia predsedu snemu. Snem zvolí:
a) predsedu a dvoch členov volebnej subkomisie každej komory snemu a
b) predsedu volebnej komisie snemu spomedzi predsedov volebných subkomisií
komôr snemu; ostatní predsedovia volebných subkomisií komôr snemu sú ďalšími
členmi volebnej komisie snemu.

(2)

Členovia každej komory snemu volia tajnou voľbou spomedzi seba troch zástupcov do
výboru snemu a spomedzi nich predsedu komory snemu, ktorý organizuje prácu
komory. Voľbu členov výboru snemu za komoru a predsedu komory snemu podľa tohto
odseku pripravuje a vedie predseda volebnej subkomisie príslušnej komory snemu
s pomocou jej ostatných členov. Predseda volebnej subkomisie komory snemu vyzve
členov komory snemu na podávanie kandidatúr na člena výboru snemu, umožní
kandidátom predstaviť sa a v prípade záujmu umožní diskusiu s kandidátmi. Každý člen
komory môže hlasovať maximálne za troch kandidátov. Zvolení sú kandidáti, ktorí
získajú nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov komory. Ak sa týmto
spôsobom nepodarí zvoliť všetkých troch zástupcov komory vo výbore snemu, po
krátkej prestávke sa usporiada druhé kolo voľby, do ktorého postupujú neúspešní
kandidáti z prvého kola, ktorí sa počtom získaných hlasov umiestnili na prvých
miestach; počet takto postupujúcich kandidátov môže prekročiť najviac o jedného počet
ešte neobsadených miest členov výboru snemu za komoru. V prípade rovnosti hlasov
môže počet postupujúcich prekročiť počet ešte neobsadených miest členov výboru
snemu za komoru o viac ako o jedného. Ak sa ani v druhom kole voľby nepodarí zvoliť
všetkých troch členov výboru snemu za komoru, vyhlási sa doplňujúca voľba členov
výboru snemu za komoru. Zvolení členovia výboru za komoru navrhnú spomedzi seba
kandidáta na predsedu komory snemu. Kandidát je zvolený za predsedu komory snemu,
ak získa nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov komory. O priebehu
a výsledku voľby členov výboru snemu za komoru a predsedu komory snemu sa spíše
zápisnica, ktorú podpisuje predseda volebnej subkomisie príslušnej komory snemu.
Druhá až siedma veta tohto odseku sa primerane použijú aj v prípade potreby voľby
nového člena výboru snemu za komoru po predčasnom ukončení funkcie člena výboru
snemu za komoru.
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(3)

Predsedu snemu volia členovia snemu tajným hlasovaním po komorách (rokovací
poriadok snemu, čl. III ods. 3) na návrh výboru snemu z členov výboru snemu na obdobie
jednej tretiny funkčného obdobia snemu. Pri voľbe predsedu snemu sa dodržiava rotačný
systém medzi komorami [štatút Slovenskej akadémie vied (ďalej tiež „štatút akadémie“),
čl. XII ods. 15]. Zvolený je kandidát, ktorý získa aritmetický priemer percentuálnych
podielov kladných hlasov z komôr vyšší ako 50 %. Až do zvolenia predsedu snemu
pripravuje a vedie jeho voľbu podľa tohto odseku predseda volebnej komisie snemu s
pomocou jej ostatných členov. O priebehu a výsledku voľby predsedu snemu sa spíše
zápisnica, ktorú podpisuje predseda volebnej komisie snemu. Ak sa nepodarí zvoliť
predsedu snemu na prvom zasadnutí snemu, funkciu predsedu snemu dočasne vykonáva
prvý zvolený podpredseda snemu, inak člen výboru snemu určený dohodou väčšiny
zvolených členov výboru snemu, a v prípade jeho neprítomnosti iný člen výboru snemu
určený rovnakou dohodou.

(4)

Podpredsedov snemu volia členovia snemu tajným hlasovaním po komorách (rokovací
poriadok snemu, čl. III ods. 3) na návrh výboru snemu z členov výboru snemu na obdobie
jednej tretiny funkčného obdobia snemu tak, aby vo funkciách predsedu snemu
a podpredsedov snemu mali zastúpenie všetky tri komory. Kandidát na podpredsedu
snemu je zvolený, ak získa aritmetický priemer percentuálnych podielov kladných hlasov
z komôr vyšší ako 50 %. Na voľbu podpredsedov snemu sa primerane aplikuje odsek 2,
šiesta a siedma veta.

(5)

Návrh na odvolanie člena výboru snemu alebo predsedu komory podáva písomne
predsedovi komory najmenej 1/5 členov komory. Predseda komory je povinný zvolať
zasadnutie komory k doručenému návrhu na odvolanie najskôr jeden týždeň a najneskôr
dva týždne od jeho doručenia.

(6)

Člen výboru snemu alebo predseda komory je odvolaný, ak za návrh na jeho odvolanie
hlasovala v tajnom hlasovaní nadpolovičná väčšina prítomných členov komory. Člen
výboru snemu alebo predseda komory sa volí v doplňujúcich voľbách z členov príslušnej
komory podľa vyššie uvedených pravidiel.

(7)

Návrh na odvolanie predsedu snemu alebo podpredsedu snemu podáva písomne
predsedovi snemu najmenej 1/5 členov snemu. Predseda snemu je povinný zvolať
zasadnutie snemu k doručenému návrhu na odvolanie najskôr jeden týždeň a najneskôr
dva týždne od jeho doručenia.

(8)

Predseda snemu alebo podpredseda snemu je odvolaný, ak v tajnom hlasovaní po
komorách (rokovací poriadok snemu, čl. III ods. 3) aritmetický priemer percentuálnych
podielov hlasov za jeho odvolanie z komôr bol vyšší ako 50 %. Odvolaný predseda snemu
alebo podpredseda snemu zostáva naďalej členom výboru, ak ho súčasne neodvolá jeho
komora z výboru osobitným tajným hlasovaním nadpolovičnou väčšinou hlasov
prítomných členov komory. Predseda snemu alebo podpredseda snemu sa volí
v doplňujúcich voľbách z členov výboru z príslušnej komory na návrh výboru snemu
podľa vyššie uvedených pravidiel.

(9)

Predsedu snemu a podpredsedov snemu nie je možné odvolať z výboru snemu skôr, ako
im zanikne výkon funkcie predsedu snemu, resp. podpredsedu snemu.
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Čl. II
Predseda akadémie
(1)

Kandidáta na predsedu Slovenskej akadémie vied (ďalej tiež „kandidát na predsedu
akadémie“) volí snem v tajnom hlasovaní po komorách (rokovací poriadok snemu, čl. III
ods. 3). Každý člen snemu môže dať hlas maximálne jednému kandidátovi na predsedu
akadémie. Termín volieb je vymedzený zákonom [§ 8 ods. 7 písm. j) zákona č. 133/2002
Z. z. o Slovenskej akadémii vied v platnom znení].

(2)

Kandidátov na predsedu akadémie majú právo navrhovať akademické obce organizácií
akadémie a skupiny najmenej piatich vedúcich vedeckých pracovníkov akadémie. Ten
istý vedúci vedecký pracovník môže byť maximálne v dvoch navrhujúcich skupinách.

(3)

Akademická obec organizácie akadémie a skupina piatich vedúcich vedeckých
pracovníkov môže navrhnúť maximálne dvoch kandidátov.

(4)

Kandidátom na predsedu akadémie môže byť každý vedecký pracovník akadémie.
Neodpustiteľným predpokladom kandidatúry je dosiahnutý vedecký kvalifikačný stupeň
IIa.

(5)

Podmienkou zaradenia navrhovaného kandidáta do zoznamu kandidátov na predsedu
akadémie (kandidátskej listiny) je predloženie písomných materiálov výboru snemu, a to:
a) súhlas s kandidatúrou a záväzok osobne sa zúčastniť na voľbách,
b) profesijný životopis,
c) náčrt predstáv o pôsobení vo funkcii predsedu akadémie vrátane konkrétnych cieľov
kandidáta na predsedu akadémie počas funkčného obdobia,
d) – v prípade výkonu funkcie nezlučiteľnej s výkonom funkcie člena predsedníctva
akadémie (§ 10 ods. 2 zákona č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied v platnom
znení) alebo platenej vládnej, resp. politickej, funkcie – čestné vyhlásenie o odstúpení
z funkcie do vymenovania za predsedu akadémie.
Ak výbor snemu zistí, že návrh na voľbu kandidáta na predsedu akadémie neobsahuje
všetky písomné materiály vyžadované týmto volebným poriadkom, vyzve navrhovaného
kandidáta na ich dodanie v lehote, podobe a mieste, ktoré budú určené vo výzve.
Kandidát, ktorý v stanovenej lehote nedodá vyžadované materiály, nebude zaradený do
zoznamu kandidátov na predsedu akadémie.

(6)

Voľbám v sneme predchádza osobná prezentácia kandidátov na predsedu akadémie pred
plénom snemu, ktorej súčasťou sú aj odpovede na otázky členov snemu. V prezentácii
musí kandidát vyjadriť svoje predstavy o pôsobení vo funkcii predsedu akadémie. Voľby
sa uskutočnia podľa vopred vypracovaného harmonogramu. V pozvánke na volebné
zasadanie snemu sa na základe rozhodnutia výboru snemu určí spôsob prezentácie
kandidátov: prezenčná účasť na zasadaní snemu alebo vypočutie prostredníctvom
videokonferenčného prenosu. V prípade, že sa kandidát na predsedu akadémie
z objektívnych príčin nemôže zúčastniť na určenom spôsobe prezentácie, plénum snemu
má právo rozhodnúť o jeho vypočutí iným spôsobom alebo o jeho vyradení z kandidátskej
listiny.
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(7)

V prípade, že za predsedu akadémie kandiduje člen snemu, ktorý sa nevzdal členstva
v sneme do termínu volieb, resp. v zmysle čl. XII ods. 8 písm. c) štatútu akadémie nebol
odvolaný akademickou obcou svojej organizácie, tento kandidát nemá právo zúčastniť sa
na hlasovaní o kandidátoch na predsedu akadémie. Člen výboru snemu, ktorý vyjadril
súhlas so svojou nomináciou na kandidatúru za predsedu akadémie, sa nezúčastňuje na
rokovaniach a aktivitách výboru snemu súvisiacich s prípravou volieb do predsedníctva
akadémie a kandidáta na predsedu akadémie.

(8)

Voľby sú platné, ak sa na nich zúčastní nadpolovičný počet členov snemu, a to po
odrátaní prípadného počtu členov snemu, ktorí kandidujú za predsedu akadémie. Člen
snemu, ktorý kandiduje za predsedu akadémie, sa nepočíta do celkového počtu členov
snemu pri hlasovaní po komorách. Každý člen snemu môže dať hlas maximálne jednému
kandidátovi.

(9)

Za predsedu akadémie je zvolený ten kandidát, ktorý získa aritmetický priemer
percentuálnych podielov kladných hlasov z komôr vyšší ako 50 %. Ak sa do volieb
prihlásia viac ako dvaja kandidáti a ani jeden z nich nezíska aritmetický priemer
percentuálnych podielov kladných hlasov z komôr vyšší ako 50 %, uskutoční sa druhé
kolo volieb, do ktorého postupujú dvaja kandidáti, ktorí získali najvyšší aritmetický
priemer percentuálnych podielov kladných hlasov z komôr. V prípade rovnosti hlasov
môže počet postupujúcich byť aj vyšší ako dvaja. Za predsedu akadémie je zvolený ten
kandidát, ktorý v druhom kole volieb získa aritmetický priemer percentuálnych podielov
kladných hlasov z komôr vyšší ako 50 %. Ak sa takýmto postupom nezvolí kandidát na
predsedu akadémie, predseda snemu vyhlási nové voľby.

(10) Návrh na odvolanie predsedu akadémie podáva písomne predsedovi snemu najmenej 1/5
členov snemu. Predseda snemu je povinný zvolať zasadnutie snemu k doručenému
návrhu na odvolanie najskôr jeden týždeň a najneskôr dva týždne od jeho doručenia. Pri
schvaľovaní návrhu na odvolanie predsedu akadémie sa uplatňujú rovnaké pravidlá ako
pri jeho voľbe.
(11) Ak sa v rámci funkčného obdobia uvoľní miesto predsedu akadémie, doplňovacie voľby
sa uskutočnia podľa tohto volebného poriadku a funkčné obdobie nasledujúceho
predsedu akadémie sa končí dňom, keď by malo uplynúť funkčné obdobie
predchádzajúceho predsedu akadémie.
Čl. III
Členovia predsedníctva akadémie
(1)

Snem volí kandidátov na členov predsedníctva Slovenskej akadémie vied (ďalej tiež
„predsedníctvo akadémie“). Voľby sú jednostupňové.

(2)

Kandidátov na členov predsedníctva akadémie majú právo navrhovať akademické obce
organizácií akadémie, kandidát na predsedu akadémie zvolený na nasledujúce funkčné
obdobie a skupiny najmenej piatich vedúcich vedeckých pracovníkov akadémie. Ten istý
vedúci vedecký pracovník môže byť maximálne v dvoch navrhujúcich skupinách.

(3)

Akademická obec organizácie akadémie môže navrhnúť maximálne počet kandidátov,
ktorý sa rovná počtu voľných miest v predsedníctve akadémie plus jedno za každé
oddelenie vied. Kandidát na predsedu akadémie zvolený na nasledujúce funkčné obdobie
4

môže navrhnúť maximálne šiestich kandidátov. Skupina vedúcich vedeckých
pracovníkov akadémie môže navrhnúť maximálne dvoch kandidátov.
(4)

Kandidátom na člena predsedníctva akadémie môže byť každý vedecký pracovník
akadémie. Neodpustiteľným predpokladom kandidatúry je dosiahnutý vedecký
kvalifikačný stupeň IIa.

(5)

Podmienkou zaradenia navrhovaného kandidáta do zoznamu kandidátov na člena
predsedníctva akadémie (kandidátskej listiny) je predloženie písomných materiálov
výboru snemu, a to:
a) súhlas s kandidatúrou a záväzok osobne sa zúčastniť na voľbách,
b) profesijný životopis,
c) náčrt predstáv o pôsobení v predsedníctve akadémie vrátane konkrétnych cieľov
kandidáta na člena predsedníctva akadémie počas funkčného obdobia,
d) – v prípade výkonu funkcie nezlučiteľnej s výkonom funkcie člena predsedníctva
akadémie (§ 10 ods. 2 zákona č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied v platnom
znení) alebo platenej vládnej, resp. politickej, funkcie – čestné vyhlásenie o odstúpení
z funkcie do vymenovania za člena predsedníctva akadémie a
e) určenie, z ktorého oddelenia vied kandiduje.
Ak výbor snemu zistí, že návrh na voľbu kandidáta na člena predsedníctva akadémie
neobsahuje všetky písomné materiály vyžadované týmto volebným poriadkom, vyzve
navrhovaného kandidáta na ich dodanie v lehote, v podobe a v mieste, ktoré budú určené
vo výzve. Kandidát, ktorý v stanovenej lehote nedodá vyžadované materiály, nebude
zaradený do zoznamu kandidátov na člena predsedníctva.

(6)

Pred voľbou kandidátov na členov predsedníctva akadémie v sneme môžu komory snemu
zvolať svoje zasadnutie, na ktoré prizvú kandidátov zo svojho oddelenia vied, ktorí
predstavia svoj program a odpovedajú na otázky členov komory.

(7)

Voľbám v sneme predchádza osobná prezentácia kandidátov na členov predsedníctva
akadémie pred plénom snemu, ktorej súčasťou sú aj odpovede na otázky členov snemu.
V prezentácii musí kandidát vyjadriť svoje predstavy o pôsobení v predsedníctve
akadémie. Voľby sa uskutočnia podľa vopred vypracovaného harmonogramu.
V pozvánke na volebné zasadanie snemu sa na základe rozhodnutia výboru snemu určí
spôsob prezentácie kandidátov: prezenčná účasť na zasadaní snemu alebo vypočutie
prostredníctvom videokonferenčného prenosu. V prípade, že sa kandidát na člena
predsedníctva akadémie z objektívnych príčin nemôže zúčastniť na určenom spôsobe
prezentácie, plénum snemu má právo rozhodnúť o jeho vypočutí iným spôsobom alebo
o jeho vyradení z kandidátskej listiny.

(8)

V prípade, že za člena predsedníctva akadémie kandiduje člen snemu, ktorý sa nevzdal
členstva v sneme do termínu volieb, resp. v zmysle čl. XII ods. 8 písm. c) štatútu
akadémie nebol odvolaný akademickou obcou svojej organizácie, tento kandidát nemá
právo zúčastniť sa na hlasovaní o kandidátoch na členov predsedníctva. V prípade, že za
predsedu akadémie bol zvolený člen snemu, ktorý sa nevzdal členstva v sneme do termínu
volieb, resp. v zmysle čl. XII ods. 10 písm. c) Štatútu Slovenskej akadémie vied nebol
odvolaný akademickou obcou svojej organizácie, tento člen snemu nemá právo hlasovať
o kandidátoch na členov predsedníctva akadémie. Člen výboru snemu, ktorý vyjadril
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súhlas so svojou nomináciou na kandidatúru za člena predsedníctva akadémie, sa
nezúčastňuje na rokovaniach a aktivitách výboru snemu súvisiacich s prípravou volieb
do predsedníctva akadémie.
(9)

Voľba kandidátov na členov predsedníctva akadémie sa uskutočňuje tajným hlasovaním
po komorách (rokovací poriadok snemu, čl. III ods. 3). Každý člen snemu môže dať hlas
maximálne toľkým kandidátom na členov predsedníctva akadémie, koľko je voľných
miest v predsedníctve akadémie za dané oddelenie vied.

(10) Voľby sú platné, ak sa na nich zúčastní nadpolovičný počet členov snemu. Člen snemu,
ktorý kandiduje za člena predsedníctva akadémie, sa nepočíta do celkového počtu členov
komory ani do celkového počtu členov snemu.
(11) Zvolení sú kandidáti, ktorí získajú aritmetický priemer percentuálnych podielov kladných
hlasov z komôr vyšší ako 50 % a ktorí zároveň získajú viac ako 50 % kladných hlasov
všetkých členov komory zodpovedajúcej oddeleniu vied, z ktorého podľa ich kandidatúry
kandidujú. Ak je počet takýchto kandidátov vyšší ako voľný počet miest v predsedníctve
akadémie za príslušné oddelenie vied, zvolení sú tí kandidáti, ktorí sa v poradí podľa
počtu získaných hlasov umiestnia do miesta zodpovedajúceho počtu voľných miest
v predsedníctve za príslušné oddelenie vied, s výnimkou situácie, ktorú upravuje odsek
12.
(12) Ak vo voľbách získajú viacerí kandidáti na poslednej priečke rovnaký aritmetický
priemer percentuálnych podielov kladných hlasov z komôr vyšší ako 50 %, vykoná sa
voľba medzi týmito kandidátmi. V ďalšom kole volieb je za kandidáta na člena
predsedníctva akadémie zvolený ten z nich, ktorý získa najväčší aritmetický priemer
percentuálnych podielov kladných hlasov z komôr, ktorý musí byť zároveň vyšší ako 50
% a kandidát zároveň získa viac ako 50 % kladných hlasov všetkých členov komory
zodpovedajúcej oddeleniu vied, z ktorého kandiduje. Ak opäť dosiahnu viacerí kandidáti
rovnaký výsledok, postupuje sa obdobne, až kým nie je zvolený kandidát alebo kým
rovnaký výsledný aritmetický priemer percentuálnych podielov kladných hlasov z komôr
získajú len dvaja kandidáti. V poslednom prípade snem volí kandidáta na člena
predsedníctva akadémie väčšinou hlasov prítomných členov snemu z dvoch kandidátov
z predchádzajúceho kola.
(13) Ak neboli voľbami obsadené všetky voľné miesta v predsedníctve akadémie, snem
rozhodne, či sa na tom istom zasadnutí snemu uskutoční druhé kolo volieb, do ktorého
postupujú všetci kandidáti, ktorí neboli zvolení. Druhé kolo volieb sa riadi rovnakými
pravidlami ako prvé kolo volieb (odseky 11 a 12).
(14) Ak neboli v riadnych voľbách obsadené všetky voľné miesta v predsedníctve akadémie,
predseda snemu vyhlási doplňovacie voľby. Doplňovacie voľby majú ten istý priebeh
a riadia sa tými istými pravidlami ako riadne voľby. V doplňovacích voľbách môžu
navrhovatelia navrhnúť maximálne dvojnásobný počet kandidátov vzhľadom na počet
voľných miest v predsedníctve akadémie pre príslušné oddelenie vied. Navrhovaní môžu
byť aj tí kandidáti, ktorí neboli zvolení v riadnych voľbách. Ak neboli ani v doplňovacích
voľbách obsadené všetky voľné miesta v predsedníctve akadémie, predseda snemu
vyhlási ďalšie doplňovacie voľby, v prípade potreby aj opakovane. V prípade ďalších
doplňovacích volieb platia druhá a tretia veta tohto odseku; navrhovaní môžu byť aj tí
kandidáti, ktorí neboli zvolení v riadnych a/alebo v doplňovacích voľbách.
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(15) Návrh na odvolanie člena predsedníctva akadémie podáva písomne predsedovi snemu
najmenej 1/5 členov snemu alebo nadpolovičná väčšina členov komory zodpovedajúcej
oddeleniu vied, z ktorého kandidoval. Predseda snemu je povinný zvolať zasadnutie
snemu k doručenému návrhu na odvolanie najskôr jeden týždeň a najneskôr dva týždne
od jeho doručenia. Pri schvaľovaní návrhu na odvolanie člena predsedníctva akadémie sa
uplatňujú rovnaké pravidlá ako pri jeho voľbe.
(16) V rámci funkčného obdobia sa na uvoľnené miesto člena predsedníctva akadémie
uskutočnia doplňovacie voľby. Doplňovacie voľby sa vykonajú podľa tohto volebného
poriadku. Funkčné obdobie člena predsedníctva akadémie zvoleného v doplňovacích
voľbách sa končí dňom, keď by malo uplynúť funkčné obdobie nahradeného člena
predsedníctva akadémie.
Čl. IV
Volení členovia vedeckej rady akadémie
(1)

Počet volených členov Vedeckej rady Slovenskej akadémie vied (ďalej tiež „vedecká
rada akadémie“) podľa § 9 ods. 3 písm. a) zákona č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii
vied v platnom znení je šesť (čl. XIV ods. 1 štatútu akadémie). Návrhy na kandidátov na
volených členov vedeckej rady akadémie spolu s ich životopismi majú právo podávať
akademické obce organizácií a skupiny piatich vedúcich vedeckých pracovníkov
akadémie. Akademická obec organizácie navrhuje maximálne šiestich kandidátov,
skupina vedúcich vedeckých pracovníkov akadémie navrhuje maximálne dvoch
kandidátov, pričom každý vedúci vedecký pracovník môže byť maximálne v dvoch
navrhujúcich skupinách. Kandidátom na člena vedeckej rady akadémie môže byť každý
vedecký pracovník akadémie. Neodpustiteľným predpokladom kandidatúry je
dosiahnutý vedecký kvalifikačný stupeň IIa. Návrhy sú predkladané výboru snemu
v termíne určenom harmonogramom volieb do vedeckej rady akadémie, ktorý schvaľuje
výbor snemu. Vyžaduje sa doručenie písomného súhlasu navrhovaného kandidáta
s kandidatúrou.

(2)

V prípade, že za člena vedeckej rady akadémie kandiduje člen snemu, ktorý sa nevzdal
členstva v sneme do termínu volieb, resp. v zmysle čl. XII ods. 8 písm. c) štatútu
akadémie nebol odvolaný akademickou obcou svojej organizácie, tento kandidát nemá
právo zúčastniť sa na hlasovaní o kandidátoch na členov vedeckej rady. Člen výboru
snemu, ktorý vyjadril súhlas so svojou nomináciou na kandidatúru za člena vedeckej
rady, sa nezúčastňuje na rokovaniach a aktivitách výboru snemu súvisiacich s prípravou
volieb do vedeckej rady. Voľby sú platné, ak sa na nich zúčastní nadpolovičný počet
členov snemu. Člen snemu, ktorý kandiduje za člena vedeckej rady akadémie, sa nepočíta
do celkového počtu členov komory ani do celkového počtu členov snemu.

(3)

Každý člen snemu môže dať hlas ľubovoľnému počtu kandidátov. Zvolení sú kandidáti,
ktorí v tajnom hlasovaní po komorách (rokovací poriadok snemu, čl. III ods. 3) získajú
aritmetický priemer percentuálnych podielov kladných hlasov z komôr vyšší ako 50 %.
Ak je počet takýchto kandidátov vyšší ako voľný počet miest volených členov vedeckej
rady akadémie, zvolení sú tí kandidáti, ktorí sa v poradí podľa počtu získaných hlasov
umiestnia do miesta zodpovedajúceho celkovému počtu voľných miest volených členov
vedeckej rady akadémie, s výnimkou situácie, ktorú upravuje odsek 4.
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(4)

Ak vo voľbách získajú viacerí kandidáti na poslednej priečke rovnaký aritmetický
priemer percentuálnych podielov kladných hlasov z komôr vyšší ako 50 %, vykoná sa
voľba medzi týmito kandidátmi. V ďalšom kole volieb je za kandidáta na voleného člena
vedeckej rady akadémie zvolený ten z nich, ktorý získa najväčší aritmetický priemer
percentuálnych podielov kladných hlasov z komôr, ktorý musí byť zároveň vyšší ako 50
%. Ak opäť dosiahnu viacerí kandidáti rovnaký výsledok, postupuje sa obdobne, až kým
nie je zvolený kandidát alebo kým rovnaký výsledný aritmetický priemer percentuálnych
podielov kladných hlasov z komôr získajú len dvaja kandidáti. V poslednom prípade
snem volí kandidáta na voleného člena vedeckej rady akadémie väčšinou hlasov
prítomných členov snemu z dvoch kandidátov z predchádzajúceho kola.

(5)

Ak neboli voľbami obsadené všetky voľné miesta vo vedeckej rade akadémie, snem
rozhodne, či sa na tom istom zasadnutí snemu uskutoční druhé kolo volieb, do ktorého
postupujú kandidáti, ktorí neboli zvolení v prvom kole a ktorí sa umiestnili na najvyšších
miestach. Počet postupujúcich kandidátov je v takomto prípade maximálne dvojnásobný,
ako je počet voľných miest vo vedeckej rade akadémie. Druhé kolo volieb sa riadi
rovnakými pravidlami ako prvé kolo volieb.

(6)

Návrh na odvolanie voleného člena vedeckej rady akadémie podáva písomne predsedovi
snemu najmenej 1/5 členov snemu. Predseda snemu je povinný zvolať zasadnutie snemu
k doručenému návrhu na odvolanie najskôr jeden týždeň a najneskôr dva týždne od jeho
doručenia. Pri schvaľovaní návrhu na odvolanie voleného člena vedeckej rady sa
uplatňujú rovnaké pravidlá ako pri jeho voľbe na kandidáta na člena vedeckej rady
akadémie.

(7)

Ak sa v rámci funkčného obdobia vedeckej rady akadémie uvoľní miesto voleného člena
vedeckej rady akadémie, predseda snemu vyhlási doplňovacie voľby. Doplňovacie voľby
majú rovnaký priebeh ako riadne voľby. Člen vedeckej rady akadémie zvolený
v doplňovacích voľbách vykonáva funkciu do dňa, keď by malo uplynúť funkčné obdobie
vedeckej rady akadémie, do ktorej bol zvolený.
Čl. V
Spoločné ustanovenia

(1)

Voľby a odvolávanie riadi volebná komisia snemu akadémie, prípadne komory snemu.

(2)

Každý člen snemu môže dať hlas maximálne toľkým kandidátom, koľko je vo volenom
orgáne voľných miest. Toto neplatí pre voľby volených členov vedeckej rady akadémie
(čl. IV ods. 3 tohto volebného poriadku).
Čl. VI
Prechodné ustanovenia

(1)

Odvolávanie predsedu akadémie pôsobiaceho v akadémii k 31. 12. 2021 a prípadná
voľba kandidáta na nového predsedu akadémie sa bude riadiť volebným poriadkom
snemu platným k dňu podania návrhu na odvolanie príslušnému orgánu alebo
funkcionárovi orgánu.

(2)

Odvolávanie predsedu snemu, podpredsedu snemu, člena výboru snemu, predsedu
komory snemu alebo člena predsedníctva akadémie pôsobiacich v akadémii k 31. 12.
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2021 a prípadná voľba nových uvedených funkcionárov snemu alebo nových kandidátov
na člena predsedníctva akadémie sa bude riadiť volebným poriadkom platným k dňu
podania návrhu na zvolenie príslušnému orgánu alebo funkcionárovi orgánu.
(3)

Do dokončenia funkčného obdobia vedeckej rady akadémie pôsobiacej v akadémii
k 31. 12. 2021 sa jej zloženie riadi relevantnými ustanoveniami štatútu akadémie
a volebného poriadku snemu akadémie platnými k 31. 12. 2021 (článok XXVIb ods. 1
štatútu akadémie) a prípadné odvolávanie člena tejto vedeckej rady akadémie a prípadné
doplnenie tejto vedeckej rady akadémie sa riadi ustanoveniami volebného poriadku
snemu platnými k 31. 12. 2021.
Čl. VII
Záverečné ustanovenia

(1)

Zrušuje sa volebný poriadok snemu akadémie účinný do 31. 12. 2021 okrem jeho
prípadnej aplikácie podľa čl. VI.

(2)

Volebný poriadok snemu bol schválený snemom na zasadnutí dňa 7. 12. 2021. Volebný
poriadok snemu nadobúda účinnosť dňa 1. 1. 2022.

V Bratislave dňa 20. 12. 2021

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