Dodatok č. 2
k
VZOROVÉMU
VOLEBNÉMU A NOMINAČNÉMU PORIADKU
NA FUNKCIU ČLENA SPRÁVNEJ RADY
VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INŠTITÚCIE
založenej Slovenskou akadémiou vied
Článok I

(1)

Do článku Xa vzorového volebného a nominačného poriadku na funkciu člena správnej
rady verejnej výskumnej inštitúcie založenej Slovenskou akadémiou vied (ďalej tiež
„vzorový volebný a nominačný poriadok na funkciu člena správnej rady“) sa vkladajú
nové odseky 4 až 6, ktoré znejú takto:
„(4) Ak počet volených členov správnej rady je nižší alebo rovnaký ako počet
organizačných zložiek v organizácii, voľba členov prvej správnej rady sa uskutoční
podľa článku X ods. 2, ods. 3 druhá veta, ods. 4 a ods. 7 až 10. Príslušnosť tých
oprávnených voličov organizácie, ktorí nie sú organizačne začlenení do žiadnej
organizačnej zložky, k určitej organizačnej zložke určuje pre potreby volieb do
správnej rady vedecká rada organizácie.
(5)

Ak počet volených členov správnej rady je vyšší ako počet organizačných zložiek
v organizácii voľba členov prvej správnej rady sa uskutoční podľa článku X ods. 2,
ods. 3 druhá veta, ods. 4 druhá a tretia veta a ods. 7 až 10 zohľadňujúc počet
volených členov správnej rady; kandidáti organizačnej zložky môžu byť zvolení
v počte zodpovedajúcom priemernému počtu volených členov správnej rady na
jednu organizačnú zložku, ak tento priemerný počet je celé číslo. Príslušnosť tých
oprávnených voličov organizácie, ktorí nie sú organizačne začlenení do žiadnej
organizačnej zložky, k určitej organizačnej zložke určuje pre potreby volieb do
správnej rady vedecká rada organizácie.

(6)

Ak je v organizácii iba jedna organizačná zložka, voľba členov prvej správnej rady
sa uskutoční podľa článku IX.“

Doterajšie odseky 4 a 5 sa prečíslujú na odseky 7 a 8.
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(2)

Do článku Xa vzorového volebného a nominačného poriadku na funkciu člena správnej
sa vkladajú nové odseky 9 a 10, ktoré znejú takto:
„(9) Orgán vyhlasujúci voľbu môže určiť, že pohovor s kandidátmi na členov správnej
rady sa uskutoční:
a)
b)
c)

prezenčne,
prezenčno-videokonferenčne (článok XX ods. 7 Štatútu Slovenskej akadémie
vied) alebo
videokonferenčne (článok XX ods. 8 Štatútu Slovenskej akadémie vied).

(10) Orgán vyhlasujúci voľbu môže určiť, že voľba členov správnej rady sa uskutoční:
a)
b)

c)

d)

e)

prezenčne,
prezenčno-videokonferenčne; v takomto prípade sa na voľbu prednostne
použije aj článok XX ods. 6 a 7 Štatútu Slovenskej akadémie vied, pričom
musia byť zabezpečené také elektronické prostriedky hlasovania, ktoré
zaručia anonymitu hlasujúcich,
videokonferenčne; v takomto prípade sa na voľbu prednostne použije aj
článok XX ods. 6 a 8 Štatútu Slovenskej akadémie vied, pričom musia byť
zabezpečené také elektronické prostriedky hlasovania, ktoré zaručia
anonymitu hlasujúcich,
per rollam elektronicky; v takomto prípade:
i)
sa na voľbu prednostne použije aj článok XX ods. 4 Štatútu Slovenskej
akadémie vied okrem jeho posledných dvoch viet,
ii) musia byť zabezpečené také elektronické prostriedky hlasovania,
ktoré zaručia anonymitu hlasujúcich,
iii) orgán vyhlasujúci voľbu určí aj spôsob hlasovania, lehotu na
hlasovanie a postup v prípade nutnosti nového kola voľby,
iv) za prítomných sa považujú všetci oprávnení voliči, ktorí sa zúčastnili
hlasovania v určenej lehote, alebo
per rollam korešpondenčne; v takomto prípade:.
i)
orgán vyhlasujúci voľbu určí aj lehotu, miesto a spôsob doručovania
a uchovávania hlasovacích lístkov, ktoré zaručia anonymitu
hlasujúcich,
osobu
poverenú/osoby
poverené
prijímaním
a uchovávaním hlasovacích lístkov do uplynutia lehoty na doručenie
hlasovacích lístkov a spôsob odovzdania hlasovacích lístkov orgánu
organizujúcemu voľbu (ak osobou poverenou/osobami poverenými
prijímaním a uchovávaním hlasovacích lístkov nebudú členovi orgánu
organizujúceho voľbu alebo orgán organizujúci voľbu),
ii) orgán vyhlasujúci voľbu určí aj postup v prípade nutnosti nového kola
voľby,
iii) za prítomných sa považujú všetci oprávnení voliči, ktorí doručili
hlasovací lístok v určenej lehote.“
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(3)

Do článku XI vzorového volebného a nominačného poriadku na funkciu člena správnej
rady sa vkladá nový odsek 6, ktorý znie takto:
„(6) Dodatok č. 2 k tomuto vzorovému predpisu schválilo predsedníctvo na svojom
zasadnutí dňa 9. 12. 2021. Dodatok č. 2 k tomuto vzorovému predpisu nadobúda
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle akadémie.“
Článok II

Ostatné články vzorového volebného a nominačného poriadku na funkciu člena správnej rady
ostávajú nezmenené.
Článok III
Dodatok č. 2 k vzorovému volebnému a nominačnému poriadku na funkciu člena správnej rady
schválilo predsedníctvo na svojom zasadnutí dňa 9. 12. 2021. Dodatok č. 2 k vzorovému
volebnému a nominačnému poriadku na funkciu člena správnej rady nadobúda účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle akadémie.

........................................................
prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., v. r.
predseda Slovenskej akadémie vied

3

