Štatút Snemu Slovenskej akadémie vied
Úplné znenie Štatútu Slovenskej akadémie vied zo dňa 14. októbra 2008.
v znení Dodatku č. l schváleného na zasadnutí Snemu SA V dňa 15. decembra 201 O
a zmien v Prílohe 2 schválených na zasadnutiach Snemu SAV dňa 15. decembra 2010,
18. septembra 2012 a 7. januára 2015, zmeny článku I ods. 3 schválenej na zasadnutí Snemu
SAV dňa 14. apríla 2015 a zmien schválených na zasadnutí Snemu SAV
dňa 18. apríla 2016.

Čl. 1
Snem akadémie
(1) Najvyšším samosprávnym orgánom Slovenskej akadémie vied
Snem Slovenskej akadémie vied (ďalej „snem").

(ďalej

len „akadémia") je

(2) Snem akadémie tvoria členovia volení akademickými obcami vedeckých orgamzacu z
akademickej obce akadémie. 1 Ak je špecializovaná organizácia akadémie držiteľom
osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj (ďalej tiež ,.špecializovaná
organizácia s osvedčením"), snem akadémie tvorí aj člen, ktorého na návrh akademickej
obce špecializovanej organizácie s osvedčením volí a odvoláva akademická obec vedeckej
organizácie príslušného oddelenia vied, ktorú určí výbor Snemu SAV. Ak pôsobia vo
vedeckých organizáciách alebo v špecializovaných organizáciách s osvedčením
organizačné súčasti, ktoré boli k 30. 6. 2015 samostatnými vedeckými organizáciami alebo
samostatnými špecializovanými organizáciami s osvedčením (ďalej tiež "kvalifikovaná
organizacna súčast"'), členmi snemu akadémie sú zástupcovia kvalifikovaných
organizačných súčastí týchto organizácií. Akademickú obec kvalifikovanej organizačnej
súčasti tvoria členovia akademickej obce zaradení do príslušnej kvalifikovanej
organizačnej súčasti. Člena snemu zastupujúceho kvalifikovanú organizačnú súčasť
vedeckej organizácie volí a odvoláva akademická obec vedeckej organizácie na návrh
akademickej obce kvalifikovanej organizačnej súčasti. Príslušnosť tých členov
akademickej obce vedeckej organizácie, ktorí netvoria niektorú z jej kvalifikovaných
organizačných súčastí, k jednotlivým kvalifikovaným organizačným súčastiam pre potreby
volieb ich zástupcov v sneme určuje vedecká rada organizácie. Člena snemu zastupujúceho
kvalifikovanú organizačnú súčasť špecializovanej organizácie s osvedčením volí a
odvoláva akademická obec vedeckej organizácie príslušného oddelenia vied, ktorú určí
Akademickú obec Slovenskej akadémie vied tvoria zamestnanci akadémie s vysokoškolským vzdelaním
a doktorandi v zmysle§ 54 ods. 12 zák. č. 131 /2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení.
Zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním - absolventi bakalárskeho študijného programu (bakalári v
zmysle§ 52 ods. 1, posledná veta zákona č. 131 /2002 Z. z. v platnom znení), absolventi magisterského
študijného programu (magister v zmysle § 53 ods. 1, posledná veta zákona č. 13 1/2002 Z. z. v platnom
znení) a absolventi doktorandského študijného programu (v zmysle § 54 ods. 1, posledná veta zákona č .
131 /2002 Z. z. v platnom znení).
Doktorand - študent vysokej školy, ktorý sa prihlásil na tému dizertačnej práce vypísanú externou
vzdelávacou inštitúciou, vykonáva vedeckú časť doktorandského štúdia a s vysokou školou dohodnuté
povinnosti študijnej časti doktorandského štúdia v tejto externej vzdelávacej inštitúcii. Vysoká škola
uzatvára s externou vzdelávacou inštitúciou individuálnu dohodu o doktorandskom štúdiu doktoranda.

výbor Snemu SA V, na návrh časti akademickej obce špecializovanej orgamzac1e s
osvedčením. ktorá tvorí túto kvalifikovanú organizačnú súčasť. Výbor snemu SA V vedie
na evidenčné účely zoznam kvalifikovaných organizačných súčastí.
(3) Ak sa vedecká organizácia alebo špecializovaná organizácia s osvedčením nečlení na
kvalifikované organizačné súčasti, tak ju zastupuje jeden volený zástupca. Ak sa vedecká
organizácia alebo špecializovaná organizácia s osvedčením člení na kvalifikované
organizačné súčasti , tak každú jej kvalifikovanú organizačnú súčasť zastupuje jeden volený
zástupca. Ak sa organizácie akadémie zlúčia alebo splynú, členovia snemu zvolení
akademickými obcami dotknutých organizácií akadémie pred ich zlúčením alebo
splynutím pokračujú vo výkone svojich funkcií členov snemu až do konca jeho funkčného
obdobia. Na odvolanie člena snemu podľa druhej vety tohto odseku a na voľbu nového
člena snemu v prípade predčasného zániku funkcie takéhoto člena snemu sa použijú
ustanovenia štvrtej a piatej vety ods. 2 tohto článku, ak sú splnené podmienky tam uvedené;
inak o odvolaní člena snemu podľa druhej vety tohto odseku rozhoduje akademická obec
organizácie, ktorá vznikla zlúčením alebo splynutím.
(4)

Funkčné

obdobie snemuje 4 roky.

(5) Pred uplynutím funkčného obdobia členstvo v sneme zaniká:

a)
b)
c)

d)
e)
f)

ukončením

pracovného pomeru v organizácii akadémie, ktorá ho zvolila, a to odo
dňa, od ktorého právoplatne skončil tento pracovný pomer,
vzdaním sa členstva v sneme odo dňa, ktorý je uvedený v písomnom prejave
člena snemu,
odvolaním člena snemu akademickou obcou príslušnej organizácie s účinnosťou
odo dňa odvolania určeného akademickou obcou, oznámeného snemu vedeckou
radou príslušnej vedeckej organizácie,
zvolením za člena predsedníctva akadémie,
dlhodobou (viac ako 6 mesiacov) neprerušenou neprítomnosťou člena v práci,
úmrtím.

(6) Na uvoľnené miesto v sneme bude zvolený nový člen v zmysle ods. 2 z tej organizácie
akadémie alebo kvalifikovanej organizačnej súčasti , ktorej zástupcovi v sneme členstvo
zaniklo.
(7) Č lenstvo v sneme je nezastupiteľné.

(8) Členstvo v sneme je čestné . Na návrh predsedu príslušnej komory snemu, resp. predsedu
snemu, po schválení predsedom akadémie možno odmeniť člena snemu v súlade s platnou
všeobecne záväznou právnou úpravou z centrálnych zdrojov akadémie prostredníctvom
organizácie akadémie, v ktorej je odmenený člen snemu v pracovnom pomere. Odmeniť
možno práce nad rámec povinností vyplývajúcich z členstva, resp. vo väčšom rozsahu
alebo v mimoriadne skrátených lehotách, vyžadujúcich si aj značné množstvo práce
nadčas. Člen snemu má právo na úhradu nákladov spojených s účasťou na rokovaniach
snemu a jeho orgánov aj na úhradu iných nákladov vynaložených na úkony pri plnení úloh
člena snemu, resp . v priamej súvislosti s plnením úloh člena snemu, a to z centrálnych
zdrojov podľa zákona o cestovných náhradách alebo inej všeobecne záväznej právnej
úpravy v závislosti od povahy vynaloženého výdavku.
(9) Snem zvoláva predseda snemu podľa potreby, najmenej dvakrát do roka. Predseda snemu

je povinný zvolať snem aj mimoriadne, vždy do 14 dní od doručenia žiadosti predsedovi
snemu, ak o zvolanie snemu požiada najmenej jedna pätina členov snemu alebo
predsedníctvo akadémie .
Čl. II
snemu

Pôsobnosť

(1) Do výhradnej pôsobnosti snemu patrí:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

schvaľovať

štatút akadémie,
štatút snemu, volebný poriadok a rokovací poriadok snemu,
schvaľovať výročnú správu o činnosti akadémie za predchádzajúci kalendárny rok,
schvaľovať zásady návrhu a rozdeľovania rozpočtu akadémie,
kontrolovať dodržiavanie zásad rozdelenia rozpočtu,
schvaľovať koncepciu vednej politiky akadémie,
schvaľovať podmienky a ukazovatele pravidelného hodnotenia organizácií akadémie,
schvaľovať zásady odmeňovania členov predsedníctva akadémie podľa osobitného
predpisu,
i) schvaľovať počet a štruktúru oddelení akadémie a zaradenie organizácií do komôr
snemu,
j) určovať počet podpredsedov akadémie a počet členov predsedníctva akadémie,
k) voliť kandidátov na členov predsedníctva akadémie z návrhov akademickej obce
organizácií akadémie a skupín najmenej piatich vedúcich vedeckých pracovníkov
akadémie 2 a navrhnúť odvolanie členov predsedníctva akadémie,
1) voliť kandidáta na predsedu akadémie z členov predsedníctva akadémie a navrhnúť
odvolanie predsedu akadémie,
m) schvaľovať platový poriadok akadémie,
n) voliť externých členov vedeckej rady akadémie v zmysle zákona o SA V.
schvaľovať

(2) Snem:
a)
b)

podáva návrhy na udelenie Zlatej medaily SAV, Medaily SA V za podporu vedy a
Pamätnej plakety SAV,
sa vyjadruje k pravidlám výberového konania na obsadzovanie funkcií riaditeľov
vedeckých organizácií.
Čl. III
Orgány snemu

(1) Orgány snemu sú:
a)
b)
c)

predseda snemu,
výbor snemu,
komory snemu.

(2) Na čele snemuje predseda snemu, ktorého volia členovia snemu na návrh výboru snemu z
členov výboru snemu na obdobie jednej tretiny funkčného obdobia snemu.
2

Postup a podmienky volieb sú súčasťou Volebného poriadku snemu na voľbu predsedníctva akadémie, ktorý je
tohto štatútu.

súčasťou

(3) Pri

voľbe

predsedu snemu sa dodržiava rotačný systém medzi komorami snemu.

(4) V období medzi zasadnutiami snemu jeho činnosť vykonáva výbor snemu zložený z
predsedov komôr, dvoch ďalších zvolených predstaviteľov každej komory a z
predstaviteľa špecializovaných pracovísk s osvedčením zvoleného podľa čl. 1 ods. 2 tohto
štatútu z ich členov snemu.
(5) Výbor snemu riadi predseda snemu, v jeho neprítomnosti ním poverený predseda niektorej
z komôr snemu, prípadne po dohode členov výboru snemu iný člen výboru snemu.
(6) Výbor snemu sa schádza najmenej raz za mesiac. Prerokúva agendu vyplývajúcu z
pôsobnosti snemu vnútri i mimo akadémie a informácie zo zasadnutí predsedníctva
akadémie a iných orgánov akadémie.
(7)

Finančné prostriedky potrebné na činnosť snemu a jeho výboru sú osobitne vyčleňované v
centrálnom rozpočte SA V a v zmysle § 13 ods. 1 zákona o SAV ich administruje Úrad
akadémie. Odmeny členom snemu priznáva predseda akadémie z centrálnych zdrojov
akadémie v súlade so všeobecne záväznou právnou úpravou v oblasti odmeňovania
zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme, a to prostredníctvom rozpočtov
organizácií akadémie, v ktorých sú v pracovnom pomere. Mimoriadne aktivity členov
snemu možno odmeniť podľa čl. 1 ods. 8 tohto štatútu.

(8) Členovia snemu z jednotlivých organizácií akadémie členených podľa oddelení vied tvoria
komory snemu.
(9) Prácu komory organizuje jej predseda zvolený komorou.
( 10) Predseda snemu, predsedovia komôr snemu a členovia výboru snemu odovzdajú po
skončení funkčného obdobia písomnú agendu súvisiacu s ich činnosťou do 60 dní na
sekretariát Predsedníctva SA V.

Čl. IV
Predseda snemu

(1) Na základe výsledkov volieb v sneme do predsedníctva akadémie a do vedeckej rady
akadémie vymenúva a na základe uznesenia snemu odvoláva členov predsedníctva
akadémie a volených členov vedeckej rady akadémie podľa§ 9 ods. 5 zákona o SAV.
(2) Na základe výsledkov volieb alebo uznesenia snemu o vyslovení nedôvery predkladá
návrh na vymenovanie alebo odvolanie predsedu akadémie ministrovi školstva SR.
(3) Zvoláva zasadnutia snemu a výboru snemu.
Čl.

v

Prechodné ustanovenie
Prijatím novely štatútu snemu dňa 18. apríla 2016 nezaniká zástupcom špecializovaných
a servisných organizácií bez osvedčenia členstvo v sneme vo volebnom období 2013 - 2017.

Čl. VI
Záverečné ustanovenie
Tento štatút snem prerokoval a schválil 14. októbra 2008.
Dodatok č.l k štatútu snem prerokoval a schválil 15. decembra 2010 a nadobudol
účinnosť 1. marca 2011.
Zmeny v Prílohe 2 schválil snem dňa 15. decembra 201 O, 18. septembra 2012
a 7. januára 2015.
Zmeny článku I ods. 3 schválil snemu dňa 14. apríla 2015.
Zmeny, ktoré schválil snem
na webovej stránke SAV.

dňa

18. apríla 2016, nadobudli účinnosť dňom zverejnenia

Bratislava 28. apríla 2016
RNDr. Katarína Gmucová, CSc.
predsedníčka Snemu SA V

Príloha 1 Štatútu Snemu SAV
Rokovací poriadok snemu
(v znení zmien schválených na zasadnutí Snemu SAV

dňa

18. apríla 2016)

( 1) Zasadnutia snemu a výboru snemu vedie predseda snemu alebo ním poverený predseda
niektorej z komôr snemu, prípadne po dohode členov výboru snemu iný člen výboru snemu.
Ak sa predčasne skončí mandát všetkým členom výboru, dovtedajší predseda snemu je
povinný bezodkladne zorganizovať voľby nového výboru snemu.
(2) Na základe prerokovania vo výbore snemu predseda prizýva na rokovanie snemu predsedu
akadémie, ďalších funkcionárov a zamestnancov akadémie a iných hostí.
(3) Snem je spôsobilý

rozhodovať,

akje prítomná nadpolovičná väčšina jeho

členov.

(4) Snem prijíma rozhodnutia väčšinou hlasov prítomných členov. V osobitne dôležitých
veciach, ako sú najmä volebný poriadok snemu na voľbu kandidátov na členov
predsedníctva akadémie, voľby kandidátov na členov predsedníctva akadémie, voľby
kandidáta na predsedu akadémie, návrh na odvolanie predsedu akadémie, návrh na
odvolanie člena predsedníctva akadémie, schvaľovanie návrhov finančného charakteru,
hlasovanie o prijatí a zmene štatútu akadémie a o tých veciach, o ktorých rozhodne snem,
hlasy sa sčítavajú po komorách.
(5) V hlasovaní po komorách sa počet hlasov za návrh vydelí počtom všetkých členov snemu
príslušnej komory, toto číslo sa vynásobí stomi, t. j. vypočíta sa % kladných hlasov v
komore. Návrh je prijatý vtedy, ak je súčet percentuálnych podielov kladných hlasov z
komôr delený počtom komôr vyšší ako 50 percent.
(6) Na posúdenie a riešenie jednotlivých problémov snem môže
pomocné orgány.

zriadiť

stále

dočasné

(7) Člen snemu môže interpelovať členov predsedníctva akadémie vo veciach ich pôsobnosti.
Interpelácia sa podáva písomne interpelovanému a na vedomie predsedovi snemu a
predsedovi SA V. Člen snemu môže predniesť interpeláciu aj ústne na zasadnutí snemu.
lnterpelovaný je povinný odpovedať na interpeláciu písomne do 30 dní interpelujúcemu,
predsedovi snemu a predsedovi SA V. Interpelovaný môže predniesť svoju odpoveď aj
ústne na zasadnutí snemu, na ktorom bola interpelácia vznesená.
(8) Člen snemu spravidla podáva návrh uznesenia písomne predsedovi snemu pred zasadnutím
snemu alebo do rúk predsedu návrhovej komisie počas zasadnutia snemu.
(9) O rokovaniach a uzneseniach snemu a jeho výboru sa vyhotovuje zápisnica. Náležitosti
zápisnice sú najmä: deň, miesto a čas rokovania, prítomnosť členov, program, obsah
rokovania, meno zapisovateľa, overovateľa a schvaľovateľa. Zápisnice sa distribuujú
členom snemu a členom predsedníctva SA V elektronickou cestou.
( 1O) Podpísaná zápisnica spolu s prezenčnou listinou z rokovaní snemu a jeho výboru sa doručia
do 60 dní po zasadnutí na sekretariát predsedníctva SAV. Členom snemu a členom
predsedníctva SA V sa zápisnice distribuujú elektronickou cestou.

Príloha 2 Štatútu Snemu SA V
Volebný poriadok snemu na voľbu kandidátov na členov predsedníctva a akadémie
(v znení zmien schválených na zasadnutiach Snemu SAV dňa 15. decembra 2010,
18. septembra2012, 7.januára2015a18. apríla2016)

(1) Snem volí kandidátov na členov predsedníctva akadémie na funkčné obdobie štyroch
rokov. Termín volieb je vymedzený zákonom o SAV (§ 8 ods. 7 písm. j). Voľby sú
dvojstupňové. Voľby v komore riadi volebná komisia komory, voľb y v sneme riadi
volebná komisia snemu. Ostatné zasadnutia snemu riadi výbor snemu.
(2) Kandidátov na členov predsedníctva 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 takýchto
navrhujúcich skupinách.
(3) Akademické obce organizácií akadémie môžu navrhnúť maximálny počet kandidátov,
ktorý sa rovná počtu členov predsedníctva akadémie za príslušné oddelenie vied SA V plus
jedného navyše . Skupina vedúcich vedeckých pracovníkov akadémie môže navrhnúť
maximálne dvoch kandidátov.
(4) Kandidátom na člena predsedníctva akadémie moze byť každý vedecký pracovník
akadémie. Neodpustiteľným predpokladom je dosiahnutý kvalifikačný stupel1: samostatný
vedecký pracovník II-a.
(5) Podmienkou zaradenia navrhovaného kandidáta do zoznamu kandidátov na člena
predsedníctva akadémie je predloženie písomných materiálov výboru snemu, a to :
- súhlas s kandidatúrou a záväzok osobne sa zúčastniť na voľbách ,
profesijný životopis,
náčrt predstáv o pôsobení v predsedníctve akadémie, okrem iného v štruktúre pozícií
(predseda, vedecký sekretár, podpredseda, pričom sa odporúča označiť záujem o viac
funkcií alebo členstvo v predsedníctve akadémie so zameraním na špecifickú oblasť
alebo viac oblastí), znalosti problematiky a.) v skupine organi zácií podobného
zamerania s príbuznými vednými odbormi, b.) celej SAV,
konkrétne ciele kandidáta na člena predsedníctva akadémie počas funkčného obdobia,
v prípade riaditeľov organizácií akadémie a platených vládnych, resp. politických
funkcionárov čestné vyhlásenie o odstúpení z funkcie do troch mesiacov po zvolení do
predsedníctva akadémie.
(6)

Voľbám

po komorách a následne v Sneme SAV predchádza osobná prezentácia
kandidátov na členov predsedníctva akadémie pred plénom Snemu SA V, ktorej súčasťou
budú aj odpovede na otázky členov snemu . V prezentácii musí kandidát vyjadriť svoj e
predstavy o pôsobení v predsedníctve akadémie. Pred každým stup!'í.om volieb (pred
príslušnou komorou snemu a po postupe do druhého kola pred plénom snemu) budú
kandidáti odpovedať na otázky členov snemu. Voľby sa uskutočnia podľa vopred
vypracovaného harmonogramu.

(7) V prípade, že za člena predsedníctva akadémie kandiduje člen snemu, ktorý sa nevzdal
členstva v sneme do termínu volieb, resp. v zmysle čl. 1 ods. 5 písm. c) štatútu snemu

nebol odvolaný akademickou obcou svojej orgamzac1e, tento kandidát nemá právo
hlaso vať a byť prítomný na osobnej prezentácii ostatných kandidátov na členov
predsedníctva akadémie pred príslušnou komorou Snemu SAV a po postupe do druhého
kola ani pred plénom Snemu SA V. V prípade, že kandidát na člena predsedníctva
akadémie je členom výboru snemu, nezúčastňuje sa na rokovaniach a aktivitách výboru
snemu súvisiacich s prípravou volieb do predsedníctva akadémie.
(8)

Voľba kandidátov na členov predsedníctva je tajná a prebieha dvojstupňovo. V prvom
stupni sa volí v komorách maximálne dvojnásobok počtu členov predsedníctva za
príslušné oddelenie vied.

(9)

Voľhy v komorách sú platné, ak sa na nich zúčastní nadpolovičný počet členov komory, a
to po odrátaní prípadného počtu členov snemu, ktorí kandidujú za člena predsedníctva
akadémie. Na zvolenie je potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných členov komory.
Člen snemu, ktorý kandiduje za člena predsedníctva akadémie, nehlasuje v prvom a v
prípade, že postúpi, ani v druhom kole volieb.

( 10) Kandidátsku listinu druhého stupňa volieb tvoria kandidáti zvolení v komorách. V druhom
stupni volieb sa z nich zvolia kandidáti na členov predsedníctva akadémie. Zvolení sú prví
piati kandidáti s najvyšším počtom hlasov, ktorí získali súčet percentuálnych podielov
kladných hlasov zo všetkých komôr delený počtom komôr vyšší ako 50 % , a to po odrátaní
počtu členov snemu, ktorí prípadne kandidujú za člena predsedníctva akadémie.
(11) Ak v druhom stupni volieb získajú viacerí kandidáti rovnaké percento hlasov, vykoná sa
voľba medzi týmito kandidátmi. Zvolený je potom kandidát s väčším počtom hlasov.
( 12) Ak sa v druhom stupni volieb za niektorú komoru nedodržalo paritné zastúpenie, snem

vyhlási doplňovacie voľby pre príslušnú komoru. Doplňovacie voľby majú ten istý priebeh
ako základné kolo volieb. V doplňovacích voľbách môžu navrhovatelia navrhnúť
maximálne dvojnásobný počet kandidátov na doplnenie chýbajúcich kandidátov na členov
predsedníctva akadémie pre príslušnú komoru. Navrhovaní môžu byť aj tí, ktorí neprešli
v prvom stupni volieb.

( 13) Kandidáta na predsedu akadémie volí snem v tajnom hlasovaní po komorách z úplného
počtu kandidátov na členov predsedníctva. O funkciu predsedu sa môže uchádzať každý
zvolený kandidát na člena predsedníctva. Za predsedu je zvolený ten kandidát, ktorý vo
voľbách po komorách získal súčet percentuálnych podielov kladných hlasov delený
počtom komôr vyšší ako 50 % hlasov. Ak ani jeden z kandidátov nezíska pri súčte
percentuálnych podielov delenom počtom komôr viac ako 50 % hlasov, do druhého kola
postupujú dvaja kandidáti, ktorí získali najväčšie percento hlasov. Za kandidáta na
predsedu je zvolený ten, ktorý získa súčet percentuálnych podielov kladných hlasov delený
počtom komôr viac ako 50 % hlasov. V treťom kole snem volí kandidáta na predsedu
väčšinou hlasov z dvoch kandidátov predchádzajúceho kola.
(14) V rámci funkčného obdobia na uvoľnené miesto člena predsedníctva akadémie sa
uskutočnia doplňovacie voľby . Doplňovacie voľby sa vykonajú podľa tohto volebného
poriadku.

( 15) Ak Snem odsúhlasí návrh na odvolanie predsedu akadémie alebo ak sa v rámci funkčného
obdobia iným spôsobom uvoľní miesto predsedu akadémie snem volí kandidáta na

predsedu akadémie z členov predsedníctva, ak má predsedníctvo aspoň štyri pätiny
stanoveného počtu členov. Inak platia pre tieto voľby rovnaké ustanovenia ako v článku
13 tohto volebného poriadku.
(16) Návrh na odvolanie predsedu akadémie podáva písomne predsedovi snemu najmenej 115
členov snemu. Návrh na odvolanie člena predsedníctva akadémie podáva písomne
predsedovi snemu najmenej 1/5 členov snemu, alebo nadpolovičná väčšina členov komory
za oddelenie vied, v ktorom pôsobí. Predseda snemu je povinný zvolať zasadnutie snemu
k doručenému návrhu na odvolanie najskôr jeden týždeň a najneskôr dva týždne od jeho
doručenia.

(17) Predsedu akadémie nie je možné odvolať z predsedníctva akadémie skôr, ako mu zanikne
funkcia predsedu akadémie.
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