ŠTATÚT
VEDECKEJ RADY
Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied
Článok I
Úvodné ustanovenia
(1) Vedecká rada Ústavu štátu a práva SAV (ďalej len „vedecká rada“) je odborný orgán
Ústavu štátu a práva SAV[§ 18 ods. 1 zákona č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied
(ďalej „zákon o akadémii“)].
(2) Vedeckú radu volí akademická obec Ústavu štátu a práva SAV (ďalej len „akademická
obec“) [§ 18 ods. 2 zákona o akadémii].
(3) Akademickú obec tvoria:
a) zamestnanci, ktorí
1. majú vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa alebo vzdelanie získané v
zahraničí, ktoré je svojím rozsahom a obsahom rovnocenné s vysokoškolským vzdelaním
najmenej druhého stupňa,
2. vykonávajú výskumno-pedagogickú činnosť alebo výskumnú, vývojovú alebo inovačnú
činnosť a
3. sú v pracovnom pomere v rozsahu najmenej polovice ustanoveného týždenného
pracovného času a
b) študenti študijných programov tretieho stupňa, na uskutočňovaní ktorých sa podieľa Ústav
štátu a práva SAV[§ 6 ods. 2 zákona o akadémii].
Článok II
Pôsobnosť vedeckej rady
(1) Vedecká rada:
a) určuje vedeckú profiláciu Ústavu štátu a práva SAV (ďalej len „ÚŠaP SAV“) [§ 18
ods. 6 písm. a) zákona o akadémii],
b) vyjadruje sa o činnosti, organizácii a koncepčných otázkach ÚŠaP SAV [§ 18 ods. 6
písm. b) zákona o akadémii],
c) navrhuje zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie ÚŠaP SAV, zmenu spôsobu jeho
financovania alebo prechod na inú formu hospodárenia [§ 18 ods. 6 písm. c) zákona o
akadémii],
d) schvaľuje správu o činnosti ÚŠaP SAV [§ 18 ods. 6 písm. d) zákona o akadémii],
e) navrhuje vymenovanie členov spoločných odborových komisií zriaďovaných na
účely doktorandského štúdia podľa osobitného predpisu [§ 18 ods. 6 písm. e) zákona o
akadémii],
f) navrhuje akademickej obci kandidátov na členov Predsedníctva Slovenskej akadémie
vied (ďalej tiež „akadémia“),
g) navrhuje kandidátov na členov vedeckých a poradných orgánov akadémie, prípadne
iných inštitúcií,
h) organizuje voľby:
(i) členov snemu akadémie (článok XII ods. 7 štatútu akadémie) zastupujúcich ÚŠaP
SAV,
(ii) členov vedeckej rady,
i) pripravuje návrh a predkladá akademickej obci na schválenie:
(i) volebný poriadok na funkciu člena snemu akadémie (pri rešpektovaní článku XII
ods. 8 štatútu akadémie) a

(ii) volebný poriadok na funkciu člena vedeckej rady (pri rešpektovaní článku XXI
ods. 1 a 3 štatútu akadémie),
j) plní úlohy v rámci výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa ÚŠaP SAV
(ďalej len „riaditeľ“) [Pravidlá výberového konania na obsadzovanie miest riaditeľov
vedeckých organizácií Slovenskej akadémie vied],
k) vyjadruje sa k:
(i) návrhu organizačného poriadku a štatútu ÚŠaP SAV [článok X ods. 5 písm. b) a
c) štatútu akadémie],
(ii) výskumným programom a projektom a k dosiahnutým výsledkom ÚŠaP SAV,
(iii) doktorandskému štúdiu na ÚŠaP SAV,
(iv) k záväzkom ÚŠaP SAV voči domácim a zahraničným organizáciám,
(v) návrhom na ocenenia akadémie pre zamestnancov ÚŠaP SAV,
l) prerokúva zameranie činnosti a organizačnú štruktúru ÚŠaP SAV [§ 17 ods. 3 zákona
o akadémii],
m) hlasuje:
(i) o návrhu predsedníctvu akadémie na odvolanie riaditeľa,
(ii) o súhlase s návrhom nadpolovičnej väčšiny všetkých členov akademickej obce
predsedníctvu akadémie na odvolanie riaditeľa;
vedecká rada doručí návrh na odvolanie riaditeľa predsedníctvu akadémie do 7 dní
od svojho hlasovania; v prípade nevyjadrenia súhlasu vedeckej rady s návrhom nadpolovičnej
väčšiny všetkých členov akademickej obce na odvolanie riaditeľa, vedecká rada doručí návrh s
informáciou o nevyjadrení súhlasu vedeckej rady,
n) prijíma nadpolovičnou väčšinou všetkých členov svoj rokovací poriadok a jeho
zmeny,
o) plní ďalšie úlohy, ktoré vyplývajú zo všeobecne záväzných predpisov, iných
vnútorných predpisov akadémie a z vnútorných predpisov ÚŠaP SAV.
(2) Predseda vedeckej rady alebo ním poverený člen vedeckej rady poskytne:
a) schválený štatút vedeckej rady a každú jeho zmenu výboru snemu akadémie a
vedeniu tretieho oddelenia vied akadémie a
b) informáciu o zložení vedeckej rady organizácie s uvedením externých členov a každú
jej zmenu výboru snemu akadémie a vedeniu tretieho oddelenia vied akadémie.
Článok III
(1) Vedecká rada má minimálne 3 členov; počet členov vedeckej rady je nepárny.
(2) Najmenej jednu štvrtinu a najviac jednu tretinu členov vedeckej rady tvoria zástupcovia
vysokých škôl a ďalších právnických osôb uskutočňujúcich výskum [§ 18 ods. 3 zákona o
akadémii]. Funkcia člena vedeckej rady je nezlučiteľná s funkciou riaditeľa.
(3) Na čele vedeckej rady je predseda, ktorého volia a odvolávajú členovia vedeckej rady
spomedzi seba [§ 18 ods. 4 zákona o akadémii]. Vedecká rada môže mať podpredsedu, ktorého
volia a odvolávajú členovia vedeckej rady spomedzi seba. Podpredseda vedeckej rady
vykonáva práva, povinnosti, úlohy a oprávnenia predsedu vedeckej rady v čase jeho
neprítomnosti alebo ak funkcia predsedu vedeckej rady nie je obsadená.
(4) Interný člen vedeckej rady musí mať aspoň vedeckú hodnosť DrSc. alebo CSc. alebo
akademický titul PhD.
(5) Externý člen vedeckej rady musí mať aspoň vedeckú hodnosť DrSc. alebo CSc. alebo
akademický titul PhD,. alebo vzdelanie získané v zahraničí, ktoré je svojím rozsahom a
obsahom rovnocenné s vysokoškolským vzdelaním najmenej tretieho stupňa.
(6) Funkčné obdobie vedeckej rady je štyri roky [§ 18 ods. 5 zákona o akadémii]. Funkčné
obdobie vedeckej rady začína plynúť dňom nasledujúcim po poslednom dni funkčného obdobia
predchádzajúcej vedeckej rady. Ak začiatok plynutia funkčného obdobia predchádzajúcej

vedeckej rady nebol upravený alebo ho nemožno určiť, predpokladá sa, že začalo plynúť dňom,
keď bola zvolená nadpolovičná väčšina jej členov.
(7) Pred uplynutím funkčného obdobia vedeckej rady funkcia jej interného člena zaniká:
a) ukončením pracovného pomeru v organizácii,
b) vzdaním sa funkcie člena vedeckej rady,
c) odvolaním člena vedeckej rady,
d) vyslovením nedôvery vedeckej rade ako celku,
e) vymenovaním do funkcie riaditeľa,
f) dlhodobou (viac ako 6 mesiacov) neprerušenou neprítomnosťou člena v práci,
g) úmrtím alebo vyhlásením za mŕtveho
h) zrušením ÚŠaP SAV s likvidáciou, rozdelením, zlúčením alebo splynutím, ak po
zrušení nepokračuje ako organizačná zložka organizácie po zlúčení alebo splynutí, rozčlenením
organizácie na organizačné zložky alebo zrušením organizačnej zložky v organizácií (u člena
snemu zvoleného časťou akademickej obce organizačne začlenenou do tejto zrušenej
organizačnej zložky) (ďalej tiež „štrukturálne zmeny“). alebo
i) ak prestal spĺňať kvalifikačný predpoklad uvedený v odseku 4 tohto článku.
Pred uplynutím funkčného obdobia vedeckej rady funkcia jej externého člena zaniká z
dôvodov uvedených v b), c), d), e), g), h) a i) tohto odseku.
(8) Na návrh viac ako jednej tretiny členov akademickej obce musí vedecká rada zorganizovať
hlasovanie akademickej obce o vyslovení nedôvery vedeckej rade ako celku. Ak za vyslovenie
nedôvery vedeckej rade ako celku zahlasuje nadpolovičná väčšina všetkých členov
akademickej obce, funkcia člena vedeckej rady zaniká všetkým jej členom, a to dňom
nasledujúcim po dni hlasovania akademickej obce. V takomto prípade vedecká rada inej
organizácie akadémie určenej vedeckou radou akadémie (spravidla organizácie, ktorej
zameranie činnosti je príbuzné zameraniu činnosti dotknutej organizácie) plní neodkladné
povinnosti a úlohy organizačnej povahy vedeckej rady organizácie (napr. organizácia voľby
členov vedeckej rady organizácie, organizácia voľby člena snemu akadémie, plnenie úloh v
rámci výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa) až do dňa, keď budú zvolení
nadpolovičná väčšina členov vedeckej rady a predseda alebo podpredseda vedeckej rady.
Článok IV
Voľby člena snemu akadémie
(1) Člena snemu akadémie volí akademická obec, (článok XII ods. 2, 4, 5 a 6 štatútu akadémie).
(2) Voľby zorganizuje vedecká rada nie skôr ako 6 mesiacov a nie neskôr ako 1 mesiac pred
uplynutím funkčného obdobia člena snemu akadémie.
(3) Volebný poriadok na funkciu člena snemu akadémie upraví podrobnosti o voľbe a
odvolávaní člena snemu akadémie.
Článok V
Voľby členov vedeckej rady
(1) Vedeckú radu volí akademická obec (§ 18 ods. 2 zákona o akadémii).
(2) Voľby zorganizuje vedecká rada, ktorej sa končí funkčné obdobie, nie skôr ako 6 mesiacov
a nie neskôr ako 1 mesiac pred uplynutím jej funkčného obdobia.
(3) Volebný poriadok na funkciu člena vedeckej rady upraví podrobnosti o voľbe a odvolávaní
člena vedeckej rady.
Článok VI
Zasadnutia vedeckej rady
(1) Vedecká rada sa schádza podľa potreby, najmenej 4 krát do roka. Vedeckú radu zvoláva jej
predseda alebo ním poverený člen vedeckej rady.

(2) O zvolanie zasadnutia vedeckej rady môže požiadať viac ako jedna tretina jej členov alebo
riaditeľ. Predseda vedeckej rady je v takom prípade povinný ju zvolať do jedného týždňa.
(3) Zasadnutie vedeckej rady vedie predseda vedeckej rady alebo ním poverený člen.
(4) Riaditeľ má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach vedeckej rady a vyjadriť sa ku všetkým
prerokovávaným bodom programu.
(5) Ak pri prerokovaní zásadných otázok vznikne rozpor medzi vedeckou radou a riaditeľom,
sporné strany môžu predložiť vec na vyjadrenie predsedníctva akadémie prostredníctvom
podpredsedu príslušného oddelenia vied akadémie; predseda vedeckej rady súčasne informuje
o spore výbor snemu akadémie.
(6) Hlasovanie vedeckej rady o:
a) návrhu na kandidáta na externého člena vedeckej rady akadémie,
b) návrhu na odvolanie riaditeľa,
c) voľbe a odvolaní predsedu a podpredsedu vedeckej rady,
sa uskutočňuje tajne. Hlasovanie o iných veciach, ako sú uvedené v prvej vete tohto odseku,
sa uskutočňuje zdvihnutím ruky, ibaže by sa aspoň jedna pätina prítomných členov vedeckej
rady oprávnených hlasovať vyslovila za tajné hlasovanie.
(7) Zo zasadnutia vedeckej rady sa vyhotovuje zápisnica, ktorá je k dispozícii členom
akademickej obce.
(8) Podrobnosti o zasadnutiach vedeckej rady upraví jej rokovací poriadok.
Článok VII
Záverečné ustanovenia
(1) Tento štatút vedeckej rady prerokovala a schválila akademická obec (článok X ods. 6 štatútu
akadémie) dňa 1.12.2020
(2) Rokovací poriadok vedeckej rady a akademickej obce, Volebný poriadok na funkciu člena
vedeckej rady a Volebný poriadok na funkciu člena snemu tvoria prílohy Štatútu vedeckej rady.
(3) Tento štatút vedeckej rady nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia na webovom sídle
organizácie. Tento štatút ruší doterajší štatút.
V Bratislave dňa 1.12. 2020
prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc.

Príloha 1 Štatútu vedeckej rady
Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied
Rokovací poriadok vedeckej rady a akademickej obce
Článok I
Pravidlá rokovania
(1) Vedecká rada sa schádza podľa potreby, najmenej 4 krát do roka. Vedeckú radu zvoláva jej
predseda alebo ním poverený člen vedeckej rady. Predseda v pozvánke uvedie program
rokovania.
(2) O zvolanie zasadnutia vedeckej rady môže požiadať viac ako jedna tretina jej členov alebo
riaditeľ. Predseda vedeckej rady je v takom prípade povinný ju zvolať do jedného týždňa.
(3) Zasadnutie vedeckej rady vedie predseda vedeckej rady alebo ním poverený člen.
(4) Na úvod zasadnutia prítomní členovia vedeckej rady schvália program rokovania, zvolia
zapisovateľa a overovateľa, v prípade potreby návrhovú, mandátovú a volebnú komisiu, ktoré
môžu byť aj kumulované.
(5) Kontrolu plnenia uložených úloh a uznesení vykonáva predseda, alebo ten ktorý vedie
rokovanie, spravidla v úvode programu.
(6) Zo zasadnutia vedeckej rady sa vyhotovuje zápisnica, ktorá je k dispozícii členom
akademickej obce. Zápisnica obsahuje dátum, mená a podpisy prítomných členov vedeckej
rady, program, skrátený priebeh diskusie, výsledok hlasovania, rozhodnutia a uznesenia k
prerokúvaným bodom programu. Zápisnicu vyhotovuje zapisovateľ a podpisuje predseda a
overovateľ.
(7) Uvedené pravidlá sa vzťahujú aj na rokovanie akademickej obce.
Článok II
Práva a povinnosti členov vedeckej rady
(1) Člen vedeckej rady je povinný zúčastňovať sa na jej zasadnutiach, dodržiavať rokovací
poriadok a program zasadnutia. Jeho účasť na zasadnutí je nezastupiteľná. Neúčasť na zasadnutí
je povinný ospravedlniť predsedovi vedeckej rady.
(2) Svoje stanoviská k riešeným otázkam môže neprítomný člen vedeckej rady doručiť
predsedovi vedeckej rady aj písomne.
(3) Člen vedeckej rady má právo:
a) pripomienkovať všetky prerokúvané materiály vedeckej rady,
b) zapojiť sa do diskusie, vyjadrovať názory, pripomienky, vyslovovať faktické poznámky,
požadovať vysvetlenia.
(4) Odlišné stanoviská členov s prijatým rozhodnutím vedeckej rady môžu byť na ich
požiadanie uvedené v zázname z rokovania.
(5) Uvedené pravidlá sa vzťahujú aj na práva a povinnosti členov akademickej obce.
Článok III
Priebeh hlasovania
(1) Vedecká rada a zhromaždenia akademickej obce, sú schopné uznášania, ak je v čase
hlasovania prítomná nadpolovičná väčšina osôb oprávnených hlasovať a osoba oprávnená
zasadnutie riadiť.
(2) Hlasovanie o zvolení členov vedeckej rady sa uskutočňuje tajne. Hlasovanie o iných veciach
ako sú uvedené v prvej vete sa uskutočňuje zdvihnutím ruky, ibaže by sa aspoň jedna pätina
prítomných osôb oprávnených hlasovať vyslovila za tajné hlasovanie,

(3) Ak nie je ustanovené inak osobitným predpisom alebo vnútorným predpisom, o hlasovaní
vedeckej rady a akademickej obce platia aj tieto pravidlá:
a) ak bolo v tej istej veci podaných niekoľko návrhov, hlasuje sa o nich v opačnom poradí,
ako boli podané,
b) návrh je prijatý, ak za návrh hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných osôb oprávnených
hlasovať,
c) hlasovaním nemožno rozhodovať o vedeckom poznaní a výsledkoch vedeckého bádania.
Článok IV
Rozhodovanie per rollam
(1) Vedecká rada a akademická obec rozhodujú per rollam o neodkladných záležitostiach a o
návrhoch, na prerokovanie ktorých nie je možné zvolať zasadnutie.
(2) V prípade tajného hlasovania, musia byť zabezpečené také elektronické prostriedky
hlasovania, ktoré zabezpečia anonymitu hlasujúcich.
(3) O výsledku rozhodnutia sa spíše zápisnica.
(4) Ak 1/5 členov orgánu požiada, aby sa o návrhu predloženom na hlasovanie per rollam
rokovalo na jeho riadnom zasadnutí, prerokuje sa návrh na najbližšom zasadnutí. Na výsledky
hlasovania per rollam sa pritom neprihliada.
Článok V
Rokovanie prostredníctvom IT
(1) Vedecká rada aj akademická obec môžu rokovať aj prostredníctvom videokonferenčných
prenosov. Pre takéto rokovania platia primerane ustanovenia článku I až II.
(2) Na hlasovanie sa primerane použijú ustanovenia článku III s tým, že predseda zasadajúceho
orgánu vyzve na hlasovanie a tí účastníci zasadnutia, ktorí sú miestne vzdialení, slovom i
obrazom potvrdia ostatným účastníkom spojenia výsledok svojho hlasovania v čase prenosu.
(3) Predsedajúci oznámi výsledky hlasovania v mieste, v ktorom sa zdržiaval, ako aj celkový
výsledok hlasovania za všetky pripojené miesta. Spôsob rokovania i výsledok hlasovania sa
explicitne uvedú v zápisnici z rokovania.
(4) Miestom vzdialení členovia vedeckej rady, resp. akademickej obce môžu hlasovať v tajnom
hlasovaní iba v prípade, ak sú zabezpečené také elektronické prostriedky hlasovania, ktoré
zabezpečia anonymitu hlasujúcich. Tí účastníci zasadnutia, ktorí sa nezúčastňujú na tajných
hlasovaniach, sa nezapočítavajú do počtu prítomných členov s oprávnením hlasovať.
Článok VI
Rokovanie a hlasovanie v čase mimoriadnej situácie
Vedecká rada aj akademická obec môžu v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo
výnimočného stavu rokovať aj prostredníctvom iných prostriedkov informačnej a
komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti členov a nahradiť formu tajného hlasovania
verejným hlasovaním. Spôsob rokovania i výsledok hlasovania sa explicitne uvedú v zápisnici
z rokovania.

Príloha 2 Štatútu vedeckej rady
Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied
Volebný poriadok na funkciu člena vedeckej rady
(1) Vedeckú radu volí akademická obec.
(2) Voľbu členov vedeckej rady organizuje vedecká rada, ktorej sa končí funkčné obdobie, nie
skôr ako 6 mesiacov a nie neskôr ako 1 mesiac pred uplynutím jej funkčného obdobia.
(3) Funkčné obdobie vedeckej rady je štyri roky a začína plynúť dňom nasledujúcim po
poslednom dni funkčného obdobia predchádzajúcej vedeckej rady. Ak začiatok plynutia
funkčného obdobia predchádzajúcej vedeckej rady nebol upravený alebo ho nemožno určiť,
predpokladá sa, že začalo plynúť dňom, keď bola zvolená nadpolovičná väčšina jej členov.
(4) Akademická obec, je uznášania schopná, ak je v čase hlasovania prítomná nadpolovičná
väčšina osôb oprávnených hlasovať.
(5) Voľba sa uskutočňuje tajným hlasovaním.
(6) Spôsob označovania hlasovacieho lístka a vyhodnocovania hlasovania musí byť oznámený
pred začatím hlasovania.
(7) Kandidát na člena vedeckej rady musí mať aspoň vedeckú hodnosť DrSc. alebo CSc. alebo
akademický titul PhD.
(8) Oprávnený volič môže hlasovať maximálne za toľko kandidátov, koľko je neobsadených
miest vo vedeckej rade.
(9) Pred uplynutím funkčného obdobia vedeckej rady sa výkon funkcie interného člena
vedeckej rady končí:
a) ukončením pracovného pomeru na ÚŠaP SAV, a to odo dňa, od ktorého skončil tento
pracovný pomer,
b) vzdaním sa členstva vo vedeckej rade odo dňa, ktorý je uvedený v písomnom oznámení člena
vedeckej rady,
c) odvolaním člena vedeckej rady, a to s účinnosťou odo dňa odvolania určeného v akte
odvolania,
d) vyslovením nedôvery vedeckej rade ako celku,
e) vymenovaním do funkcie riaditeľa,
f) dlhodobou (viac ako 6 mesiacov) neprerušenou neprítomnosťou člena v práci,
g) úmrtím alebo vyhlásením za mŕtveho alebo
h) zrušením ÚŠaP SAV s likvidáciou, rozdelením, zlúčením alebo splynutím(ďalej tiež
„štrukturálne zmeny“),
i) ak prestal spĺňať kvalifikačný predpoklad uvedený v odseku (6) tohto poriadku.
Pred uplynutím funkčného obdobia vedeckej rady funkcia jej externého člena zaniká z dôvodov
uvedených v b), c), d), e), g), h) a i) tohto odseku.
(10) Návrh na odvolanie člena vedeckej rady podáva písomne predsedovi vedeckej rady
najmenej 1/5 členov akademickej obce. Predseda vedeckej rady je povinný zvolať zasadnutie
akademickej obce k doručenému návrhu na odvolanie najskôr jeden týždeň a najneskôr dva
týždne od jeho doručenia. Pri schvaľovaní návrhu na odvolanie člena vedeckej rady sa
uplatňujú rovnaké pravidlá ako pri jeho voľbe. Člen vedeckej rady môže byť odvolaný, ak za
jeho odvolanie bude hlasovať nadpolovičná väčšina všetkých členov akademickej obce.
(11) Na miesto člena vedeckej rady uvoľnené pred koncom funkčného obdobia vedeckej rady
bude zvolený nový člen akademickou obcou organizácie. Funkčné obdobie člena vedeckej rady
zvoleného v doplňovacích voľbách sa končí dňom, keď by malo uplynúť funkčné obdobie
nahradeného člena vedeckej rady.

Príloha 3 Štatútu vedeckej rady
Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied
Volebný poriadok na funkciu člena snemu
(1) Člena snemu akadémie volí akademická obec.
(2) Voľbu členov snemu organizuje vedecká rada, nie skôr ako 6 mesiacov a nie neskôr ako 1
mesiac pred uplynutím funkčného obdobia člena snemu akadémie.
(3) Akademická obec, je uznášania schopná, ak je v čase hlasovania prítomná nadpolovičná
väčšina osôb oprávnených hlasovať.
(4) Voľba sa uskutočňuje tajným hlasovaním.
(5) Spôsob označovania hlasovacieho lístka a vyhodnocovania hlasovania musí byť
oznámený pred začatím hlasovania.
(6) Kandidovať na členstvo v sneme môžu všetci členovia akademickej obce.
(7) Oprávnený volič môže hlasovať len za jedného kandidáta na zástupcu v sneme.
(8) Zvolený je ten kandidát, ktorý získal nadpolovičný počet hlasov prítomných osôb
oprávnených hlasovať. Ak sa týmto spôsobom nepodarí zvoliť zástupcu v sneme, po krátkej
prestávke sa usporiada druhé kolo voľby, do ktorého postupujú neúspešní kandidáti z prvého
kola, ktorí sa počtom získaných hlasov umiestnili na prvých dvoch miestach. Ak žiaden
kandidát nezíska v druhom kole nadpolovičný počet hlasov prítomných osôb oprávnených
hlasovať, vedecká rada vyhlási, že sa zástupcu v sneme nepodarilo zvoliť a zorganizuje nové
voľby.
(9) Predseda vedeckej rady oznámi písomne meno zvoleného člena snemu a jeho kontaktné
údaje predsedovi snemu.
(10) Pred uplynutím funkčného obdobia snemu sa výkon funkcie člena snemu končí:
a) ukončením pracovného pomeru na ÚŠaP SAV, a to odo dňa, od ktorého skončil tento
pracovný pomer,
b) vzdaním sa členstva v sneme odo dňa, ktorý je uvedený v písomnom oznámení člena snemu,
c) odvolaním člena snemu, a to s účinnosťou odo dňa odvolania určeného v akte odvolania a
oznámeného snemu predsedom vedeckej rady,
d) zvolením za člena predsedníctva,
e) dlhodobou (viac ako 6 mesiacov) neprerušenou neprítomnosťou člena v práci,
f) úmrtím alebo vyhlásením za mŕtveho alebo
g) zrušením ÚŠaP SAV s likvidáciou, rozdelením, zlúčením alebo splynutím, (ďalej tiež
„štrukturálne zmeny“).
(11) ) Návrh na odvolanie člena snemu podáva písomne predsedovi vedeckej rady najmenej 1/5
členov akademickej obce. Predseda vedeckej rady je povinný zvolať zasadnutie akademickej
obce k doručenému návrhu na odvolanie najskôr jeden týždeň a najneskôr dva týždne od jeho
doručenia. Pri schvaľovaní návrhu na odvolanie člena snemu sa uplatňujú rovnaké pravidlá ako
pri jeho voľbe Člen snemu môže byť z tejto funkcie odvolaný, ak za jeho odvolanie bude
hlasovať nadpolovičná väčšina všetkých členov akademickej obce.
(12) Na miesto člena snemu uvoľnené pred koncom funkčného obdobia snemu bude zvolený
nový člen akademickou obcou organizácie. Ak sa miesto člena snemu uvoľnilo pred koncom
funkčného obdobia v dôsledku štrukturálnej zmeny, nový člen alebo noví členovia snemu budú
zvolení vychádzajúc z podoby dotknutej organizácie alebo dotknutých organizácií po
štrukturálnej zmene. Funkčné obdobie člena snemu zvoleného v doplňovacích voľbách sa končí
dňom, keď by malo uplynúť funkčné obdobie nahradeného člena snemu.

