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Dodatok Č. 2
k Štatútu a rokovaciemu poriadku Rady pre technickú normalizáciu

v zneni Dodatku č. l

(ďalej len "Dodatok č. 2")

Člá nok I
Predmet dodatku

I. V článku 5 odsek 5 znie:

..(5) Rada je uznášaniaschopná. ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov rady.
Návrh sa považuje za prijatý, ak získa nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov

rady. Ak sa hlasuj e o návrhu alebo dokumente, týkajúcom sa záležitostí technickej
komísie, v ktorej má zainteresovaná strana člena rady zastúpenie, tento č len rady k návrhu
alebo dokumentu nehlasuje a nezapočítava sa do počtu hlasujúcich. Člen rady bude

o zastúpení zainteresovaných strán v konkrétnej technickej komisii zo strany úradu pred
hlasovanim informovaný. V prípade nerozhodného výsledku hlasovania, ak na rokovani
nie sú prítomní všetci členovia rady, sa návrh zašle na vyjadrenie stanoviska formou .,per
rollam" všetkým členom rady.

2. V článku 5 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

..(6) Rokovanie rady sa môže uskutočnil' on-line prostredníctvom vhodnej internetovej
aplikácie. Pre uzn á šaniaschopnosť rady a hlasovaníe k návrhom platí prímerane č lánok 5

odsek 5. Za prezenčnú listinu pri on-line rokovaní sa považuje snímka obrazovky
zobrazujúca prítomných počas tohto rokovanía. Hlasovanie sa zaznamená v čete použítej
aplikácie a priloží sa k zápisu s identifikáciou návrhu, na ktorý sa hlasovanie vzťahuje",

Doterajšie odseky 6 až 13 sa označujú ako odseky 7 až 14.

3. V Článku 5 odsek I l posledná veta znie:

"Ustanovenia Článku 5 ods. l až IOa ods. 12 až 14 sa použijú primerane....

4. V Článku 5 odseku 13 sa na konci prípája táto veta: "Ak sa hlasuje o návrhu alebo
dokumente týkajúceho sa záležitostí technickej komisie, v ktorej má zainteresovaná strana
člena rady zastúpenie, tento člen rady o návrhu alebo dokumente nehlasuje. Člen rady bude
o zastúpení zainteresovaných strán v konkrétnej technickej komisii zo strany úradu pred
hlasovaním informovaný.",

Článok II
Záverečné ustanovenia

l . Tento Dodatok Č . 2 bol podľa Článku 6 ods. l Štatútu rady a rokovacieho poríadku rady
pre technickú normalizáciu schválený radou dňa 14. decembra 2020.
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2. Tento Dodatok Č . 2 vydal v súlade s § 5 ods. 5 zákona o technickej normaliz ácii úrad.

3. Tento Dodatok Č. 2 nadobúda účinnosť dňa l . januára 2021.
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