Organizačný a rokovací poriadok súťaže
„Cena ICOMOS Slovensko – dedičstvo pre budúcnosť“.
- Odborná porota súťaže (ďalej len „porota“) je tvorená členmi Národného komitétu ICOMOS
Slovensko (ďalej len „NK“). Funkčné obdobie poroty je identické s funkčným obdobím
trvania členstva v NK. V prípade voľby nového člena NK sa tento automaticky stane novým
porotcom. Ak sa člen poroty nemôže zúčastniť jej rokovania, môže navrhnúť svojho zástupcu,
túto voľbu musia schváliť ostatní členovia NK. Predsedom poroty je prezident ICOMOS
Slovensko, ktorý má v prípade nerozhodného hlasovania dva hlasy. Z rokovania poroty sa
vyhotovuje písomný záznam, ktorý členovia poroty potvrdzujú svojím podpisom.
- Tajomníkom poroty je tajomník NK . Tajomník je povinný informovať členov poroty
o „Rokovacom a organizačnom poriadku súťaže“. Tajomník sa zúčastňuje rokovania komisie
a vyhotovuje o rokovaní záznam. Tajomník nemá právo hlasovať.
- Porota vystupuje navonok ako kolektívny orgán. Odborná porota je uznášania schopná, ak sa
na jej zasadnutí zúčastní nadpolovičná väčšina členov. Účasť predsedu poroty je nevyhnutná.
V odôvodnených prípadoch môže porota preveriť skutočnosti predloženej prihlášky fyzicky
na mieste jej realizácie, alebo požiadať o posudok/stanovisko odborníka.
- Prvé rokovanie odbornej poroty zvoláva na príkaz prezidenta ICOMOS Slovensko –
predsedu poroty tajomník poroty. Rokovania poroty sú neverejné.
- Tajomník predkladá na rokovanie komisie kompletné prihlášky v zmysle štatútu súťaže.
- Predložené kompletné prihlášky spĺňajúce podmienky štatútu sa považujú za nominácie.
- Člen poroty, ktorý má k predkladateľovi prihlášky alebo predkladanému projektu vzťah, túto
skutočnosť oznámi predsedovi poroty, ktorý rozhodne o jeho účasti alebo neúčasti na
hlasovaní.
- Porota hodnotí nominácie bodovým hodnotením. V spornom prípade sa rozhoduje
hlasovaním.
- Porota do zápisnice uvedie dôvody, pre ktoré boli nominácie ohodnotené ako víťazné.
- Členstvo v porote nie je finančne odmeňované. Výdavky spojené s vycestovaním za účelom
fyzickej obhliadky môžu byť hradené z prostriedkov ICOMOS Slovensko.
- Organizačný a rokovací poriadok nadobúda účinnosť jeho schválením väčšinou členov NK
ICOMOS Slovensko.

