Voľba členov prvej Správnej rady Ústavu geotechniky SAV, v. v. i.
po opätovnej transformácii organizácie
na verejnú výskumnú inštitúciu k 1. 1. 2022
(základné informácie)
Voľba členov prvej Správnej rady Ústavu geotechniky SAV, v. v. i. pre funkčné obdobie 2022 – 2027
bude prebiehať v súlade so Vzorovým volebným a nominačným poriadkom na funkciu člena
správnej rady verejnej výskumnej inštitúcie založenej Slovenskou akadémiou vied v znení
dodatkov č. 1 a č. 2 k nemu, zo dňa 20. 12. 2021, ktorý je platný v rozsahu potrebnom pre
uskutočnenie voľby prvej správnej rady po opätovnej transformácii organizácie na verejnú
výskumnú inštitúciu k 1. 1. 2022.
Podľa vyššie uvedeného vzorového volebného a nominačného poriadku:
• str. 1, Článok I - Špecifické požiadavky na kandidátov na členov správnej rady, odsek 1:
(1) Na člena správnej rady verejnej výskumnej inštitúcie založenej Slovenskou akadémiou vied
(ďalej tiež „organizácia“) môže kandidovať len ten, kto:
a) je bezúhonný,
b) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a
c) je v pracovnom pomere s organizáciou minimálne na polovicu ustanoveného pracovného času.
•

•

•

str. 1-2, Článok II - Voľba členov správnej rady, odseky 1a 3:
(1) Voľbu členov správnej rady vyhlasuje a organizuje vedecká rada organizácie.
(3) Riaditeľ organizácie poskytuje všetku súčinnosť potrebnú pre realizáciu aktov a činností
vedeckej rade organizácie pri vyhlasovaní a organizácii voľby.
str. 3, Článok V - Spoločné ustanovenia k voľbe, odseky 1-3 a 5-7):
(1) Volia oprávnení voliči organizácie v zmysle § 23 ods. 2 zákona o verejnej výskumnej
inštitúcii, teda
a) zamestnanci organizácie, 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 v organizácii niektorú z činností podľa § 1 ods. 4 zákona o verejnej
výskumnej inštitúcii a
3. sú v pracovnom pomere s organizáciou v rozsahu najmenej polovice ustanoveného
týždenného pracovného času a
b) študenti študijných programov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia v dennej forme
štúdia po vykonaní dizertačnej skúšky, ktorí vykonávajú vedeckú časť doktorandského
štúdia v organizácii na základe zmluvy podľa osobitného predpisu.
(2) Voľba môže prebehnúť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov.
(3) Hlasujú iba prítomní oprávnení voliči.
(5) Voľba sa uskutočňuje tajným hlasovaním.
(6) Spôsob označovania hlasovacieho lístka a vyhodnocovania hlasovania musí byť oznámený
pred začatím hlasovania.
(7) Prípadné vyhlásenie vedeckej rady, že člena/členov správnej rady sa nepodarilo zvoliť, sa
nevzťahuje na kandidátov, ktorí boli v priebehu voľby zvolení.
str. 6, Článok IX - Model voľby prvej správnej rady po transformácii organizácie na verejnú
výskumnú inštitúciu, odseky 2 a 5 časť a - b):
(2) Voľba sa uskutočňuje jedným hlasovaním o všetkých kandidátoch. Oprávnený volič môže
hlasovať najviac za taký počet kandidátov, koľko miest v správnej rade sa obsadzuje; inak je

volebný lístok neplatný. Kandidát je zvolený, ak získa vo svoj prospech nadpolovičnú
väčšinu hlasov prítomných oprávnených voličov.
(5) Ak sa volia viacerí členovia správnej rady, zvolení sú tí kandidáti, ktorí získajú nadpolovičnú
väčšinu hlasov prítomných oprávnených voličov. Ak počet kandidátov, ktorí získajú
nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných oprávnených voličov, je vyšší ako počet miest v
správnej rade, ktorý sa obsadzuje, zvolení sú tí kandidáti, ktorí sa v poradí podľa počtu získaných
hlasov umiestnia do miesta zodpovedajúceho počtu miest v správnej rade, ktorý sa obsadzuje.
Ak:
a) žiadny kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných oprávnených voličov, po
krátkej prestávke sa uskutoční nové kolo voľby medzi všetkými kandidátmi,
b) sa nepodarí obsadiť všetky miesta v správnej rady, ktoré sa obsadzujú, po krátkej prestávke
sa uskutoční nové kolo voľby medzi zostávajúcimi kandidátmi,
c) sa na mieste v poradí podľa počtu získaných hlasov, ktoré inak zabezpečuje zvolenie,
umiestni viacero kandidátov (získajú nadpolovičnú väčšinu hlasov a súčasne rovnaký počet
hlasov), po krátkej prestávke sa uskutoční nové kolo voľby medzi týmito kandidátmi.
Ak sa nepodarí zvoliť počet kandidátov zodpovedajúci počtu miest členov správnej rady,
ktorý sa obsadzuje, ani po troch kolách voľby (vrátane prvotného kola), vedecká rada vyhlási,
že člena/členov správnej rady sa nepodarilo zvoliť.
•

str. 9-10, Článok Xa - Osobitné ustanovenia o prvej správnej rade po opätovnej transformácii
organizácie na verejnú výskumnú inštitúciu k 1. 1. 2022, odseky 9 a 10:
(9) Orgán vyhlasujúci voľbu môže určiť, že pohovor s kandidátmi na členov správnej rady sa
uskutoční:
a) prezenčne,
b) prezenčno-videokonferenčne alebo
c) videokonferenčne.
(10) Orgán vyhlasujúci voľbu môže určiť, že voľba členov správnej rady sa uskutoční:
a) prezenčne,
b) prezenčno-videokonferenčne,
c) videokonferenčne,
d) per rollam elektronicky,
e) per rollam korešpondenčne.
V prípade možností 10 - b) až 10 – e) musia byť zabezpečené také prostriedky hlasovania,
ktoré zaručia anonymitu hlasujúcich.

V Košiciach 14.01.2022

Ing. Alena Luptáková, PhD.
predsedníčka VR ÚGt SAV, v. v. i.

