Štatút a rokovací poriadok Komisie SAV pre médiá, komunikáciu a program Otvorená akadémia

I.
Úvodné ustanovenie
Štatút Komisie SAV pre médiá, komunikáciu a program Otvorená akadémia (ďalej len „Komisia“)
upravuje postavenie, úlohy, zloženie a rokovanie Komisie.
II.
Postavenie Komisie
1. Komisia je poradným, koordinačným, kontrolným a iniciatívnym orgánom Predsedníctva SAV.
2. Agendu komisie zabezpečuje Referát pre komunikáciu a médiá (v skratke RKM) a Úrad SAV.
III.
Úlohy Komisie
1. Koordinácia programu Otvorená akadémia, najmä:
a) vytváranie obsahu programu Otvorená akadémia,
b) identifikácia riešiteľov konkrétnych výskumných a popularizačných úloh,
c) navrhovanie finančného zabezpečenia jednotlivých projektov z položky Otvorená akadémia a
d) navrhovanie podpory popularizačných aktivít z položky Otvorená akadémia.
2. Podieľať sa na príprave stratégie mediálnej a komunikačnej politiky SAV a definovať podmienky pre
jej konkrétnu realizáciu.
3. Iniciatívne sa vyjadrovať ku koncepčným otázkam rozvoja vzťahov SAV k verejnosti, najmä k
propagácii vedecko-výskumnej činnosti, k mediálnej podpore aktuálnych udalostí a aktivít
Predsedníctva a organizácií SAV.
4. Spolupracovať s oddeleniami vied a organizáciami SAV pri medializácii významných výsledkov
vedecko-výskumných projektov a úloh riešených v SAV a iniciatívne predkladať Predsedníctvu SAV
podnety a námety na ich komunikáciu smerom k verejnosti.
5. Rozvíjať spoluprácu s národnými inštitúciami, odbornými, profesijnými organizáciami a
občianskymi iniciatívami pri riešení otázok vzťahov SAV k verejnosti.
6. Koncepčne usmerňovať a posudzovať činnosť RKM.
7. Predkladať Predsedníctvu SAV návrhy na ceny SAV a vyznamenania za vedecko-popularizačnú
činnosť.
IV.
Konštituovanie Komisie, jej zloženie a organizácia jej činnosti
1. Komisiu zriaďuje Predsedníctvo SAV.
2. Členstvo v Komisii je čestné a nezastupiteľné.
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3. Komisiu tvorí jej predseda, podpredseda, tajomníci a ďalší členovia, ktorých menuje a odvoláva
Predsedníctvo SAV.
4. Funkciu predsedu Komisie vykonáva obligatórne člen Predsedníctva SAV.
5. Predseda Komisie najmä:
a) riadi činnosť Komisie,
b) zvoláva zasadnutia a určuje program rokovania Komisie,
c) vedie rokovania Komisie,
d) navrhuje závery z rokovania Komisie,
e) schvaľuje záznam z rokovania Komisie,
f) zabezpečuje súčinnosť Komisie s ostatnými poradnými orgánmi a odbornými útvarmi v štruktúre
SAV,
g) predkladá návrhy Komisie na rokovanie Predsedníctva SAV v súlade s Rokovacím poriadkom
Predsedníctva SAV,
h) zastupuje Komisiu navonok a
g) navrhuje členov Komisie na schválenie Predsedníctvu SAV.
6. Ak sa predseda Komisie nemôže zúčastniť rokovanie Komisie, zastupuje ho podpredseda, prípadne
iný predsedom poverený člen komisie.
7. Tajomníci Komisie najmä:
a) sa zúčastňujú na rokovaniach Komisie ako jej riadni členovia,
b) organizačne a administratívne zabezpečujú prípravu rokovaní Komisie a
c) zabezpečujú vyhotovenie záznamu z rokovaní Komisie.
8. Ďalšími členmi Komisie sú obligatórne:
a) zástupca Snemu SAV nominovaný Výborom Snemu SAV,
b) člen nominovaný Radou riaditeľov a
c) zástupca RKM.
9. Maximálny počet členov Komisie nie je limitovaný.
10. Funkčné obdobie Komisie je zhodné s funkčným obdobím Predsedníctva SAV.
11. Komisia sa schádza podľa potreby, minimálne však dvakrát ročne.
V.
Rozhodovanie Komisie
1. Na zabezpečenie realizácie záverov prijatých na zasadnutiach prijíma Komisia rozhodnutia vo
forme uznesení, ktorými:
a) odporúča - neodporúča Predsedníctvu SAV návrh riešenia prerokúvanej problematiky,
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b) berie na vedomie prerokúvanú problematiku, resp. materiály,
c) poveruje svojich členov zabezpečovaním činnosti pre Komisie,
d) konštatuje,
e) súhlasí - nesúhlasí,
f) schvaľuje - neschvaľuje a
g) schvaľuje s pripomienkami.
2. Rozhodnutia Komisie sú záväzné len pre jej členov.
3. Komisia je oprávnená pre zabezpečenie svojej činnosti požadovať prítomnosť na rokovaniach, resp.
súčinnosť iných poradných orgánov, útvarov Úradu SAV a ich zamestnancov, iných organizácií SAV,
rady Učenej spoločnosti Slovenska, pracovných skupín Učenej spoločnosti Slovenska a ďalších
subjektov podľa potreby.
VI.
Hlasovanie Komisie
1. Komisia je schopná uznášania, ak je v čase hlasovania prítomná nadpolovičná väčšina jej členov s
hlasovacím právom.
2. Ak boli v tej istej veci podané viaceré návrhy, hlasuje sa o nich v opačnom poradí, ako boli podané.
3. Hlasuje sa verejne, okrem prípadov, keď bol prijatý návrh, aby sa hlasovalo tajne.
4. Návrh je prijatý, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov Komisie s hlasovacím
právom.
5. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu Komisie a v prípade jeho neprítomnosti hlas
člena Komisia, ktorého predseda poveril zastupovaním.
6. Otázky hlasovania neupravené v tomto štatúte a rokovacom poriadku sa spravujú ustanoveniami
čl. XXI Štatútu SAV.
VII.
Záverečné ustanovenia
1. Náklady spojené s činnosťou Komisie hradí Úrad SAV z centrálnych zdrojov.
2. Členovia komisie a prizvaní hostia majú právo na úhradu nákladov na rokovaniach komisie, aj na
úhradu iných nákladov vynaložených na úkony pri plnení úloh člena komisie, resp. v priamej súvislosti
s plnením úloh člena komisie, a to z centrálnych zdrojov SAV podľa zákona o cestovných náhradách
alebo inej všeobecne záväznej právnej úpravy v závislosti od povahy vynaloženého výdavku.
3. Za mimoriadne práce a aktivity spojené s činnosťou Komisie (napr. moderovanie akcie, príprava
tlačovej besedy, scenára, reprezentácia SAV na významnej akcii a pod.) môžu byť členom Komisie na
návrh predsedu Komisie priznané odmeny v zmysle príslušných predpisov v oblasti odmeňovania
zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme.
4. Štatút a rokovací poriadok Komisie schválilo Predsedníctvo SAV na zasadnutí dňa 5. 8. 2021.
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5. Štatút nadobúda platnosť schválením Predsedníctvom SAV a účinnosť nasledujúcim dňom po jeho
zverejnení na webovom sídle SAV.
6. Týmto sa súčasne ruší štatút Komisie SAV pre komunikáciu a médiá zo 16. 10. 2017 a štatút
a rokovací poriadok Rady SAV pre program Otvorená akadémia zo 14. 2. 2019.

V Bratislave 11. augusta 2021

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., v. r.
predseda SAV
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