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Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Centra spoločenských a psychologických
vied Slovenskej akadémie vied dňa 17. decembra 2020

Dňa 17. decembra sa o 9:00 uskutočnilo výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa CSPV SAV
na obdobie 2021-2024. Výberové konanie sa konalo z dôvodu končiaceho funkčného obdobia
súčasnej riaditeľky CSPV SAV Mgr. Denisy Fedákovej, PhD. Vzhľadom na prebiehajúcu pandemickú
situáciu prebiehalo v on-line priestore s využitím aplikácie Webex. Výberové konanie viedol
podpredseda SAV za 3. oddelenie RNDr. Miroslav Morovics, CSc.
Dr. Morovics na úvod zahájil výberové konanie a uvítal členov výberovej komisie aj akademickú obec
CSPV SAV. Ďalej oznámil, že výberové konanie bude prebiehať v on-line prostredí a predstavil členov
výberovej komisie. Informoval AO CSPV SAV o scenári výberového konania a technických
záležitostiach súvisiacich s on-line voľbou.
Podľa Pravidiel výberového konania na obsadzovanie miest riaditeľov vedeckých organizácií SAV je
potrebné, aby uchádzača/čku podporila v tajnom hlasovaní viac ako 1/3 členov AO vedeckej
organizácie. Dr. Morovics vyhodnotil a konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina členov AO
CSPV SAV a teda AO je uznášaniaschopná. Pri hodnotení uznášaniaschopnosti AO bolo prítomných 53
členov z celkového počtu 74.
Výberové konanie následne prebiehalo nasledovným spôsobom:
1. Dr. Morovics stručne predstavil jedinú kandidátku na funkciu riaditeľky CSPV SAV, Mgr. Denisu
Fedákovú, PhD. Konštatoval, že spĺňa všetky kritériá podľa Pravidiel výberového konania na
obsadzovanie miest riaditeľov vedeckých organizácií SAV na to, aby sa mohla uchádzať o funkciu
riaditeľky CSPV SAV u akademickej obce.
2. Kandidátka na riaditeľku CSPV SAV sa stručne predstavila a prezentovala prítomným svoju
predstavu manažovania CSPV SAV v nasledujúcom období, ako chce podporovať vedecko-výskumné
dianie v CSPV SAV, ako si predstavuje zjednotenie administratívnych záležitostí v jednotlivých
zložkách CSPV SAV a ako chce naďalej rozvíjať budovanie identity CSPV SAV.
3. Po prezentácii kandidátky dr. Morovics otvoril diskusiu AO s kandidátkou. Členka výberovej
komisie, dr. Lášticová, sa spýtala, ako kandidátka vníma pridanú hodnotu CSPV SAV v práci
jednotlivých organizačných zložiek a taktiež ako spojenie troch organizačných zložiek do CSPV SAV
ovplyvnilo ich flexibilitu. Dr. Morovics sa spýtal, ako sa samotné vytvorenie CSPV SAV premietlo do
každodennej výskumnej činnosti pracovníkov jednotlivých organizačných zložiek. Prof. Halama položil
otázku, ako by kandidátka postupovala pri vyjednávaní o problematike znižovania mzdových fondov
vedeckým organizáciám, ktoré získajú projekt Európskych štrukturálnych fondov. Doc. Kurincová
Čavojová sa zaujímala, či kandidátka vidí ešte nejakú potrebu zmeny v štruktúre CSPV SAV vzhľadom
na plánovanú transformáciu SAV. Doc. Otčenášová sa pýtala, ako chce kandidátka podporovať
mladých vedeckých pracovníkov CSPV SAV, aby sa zapájali do zahraničných projektov a spoluprác. Dr.
Morovics sa pýtal, aké kritéria by kandidátka navrhovala zaradiť do najbližšieho akreditačného
hodnotenia vedeckých organizácií SAV a taktiež či vidí vzhľadom na plánovanú transformáciu SAV
nejaký konflikt medzi presadzovaním základného a aplikovaného výskumu. Na záver diskusie doc.
Hanák a dr. Balog vyjadrili poďakovanie kandidátke za doterajšie vedenie CSPV SAV a vyjadrili jej
podporu v kandidatúre.
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4. dr. Morovics ukončil verejnú diskusiu kandidátky s AO a zahájil tajné hlasovanie. Hlasovanie členov
AO prebehlo on-line a v hlasovaní bola použitá aplikácia Polys Voting System. Táto aplikácia spĺňa
podmienky, že hlasovanie je anonymné, je prístupné len účastníkom s jedinečným kódom a hlasovať
možno len prostredníctvom odkazu v odoslanom e-maili jednotlivým oprávneným voličom. Text
hlasovacieho lístku bol nasledovný:
Mgr. Denisa Fedáková, PhD.
Hlasovací lístok akademickej obce Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Centra
spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied dňa 17. 12. 2020
--- súhlasím
--- nesúhlasím
--- zdržiavam sa hlasovania
Počas hlasovania bolo z celkového počtu 74 prítomných 57 členov AO CSPV SAV a za kandidátku
hlasovala nadpolovičná väčšina.
Výsledky hlasovania:
Súhlasím 56
Nesúhlasím 1
Zdržiavam sa hlasovania 0
5. dr. Morovics vyhlásil výsledky tajnej voľby AO a konštatoval, že kandidátka na riaditeľku CSPV SAV
splnila kritérium podpory viac ako 1/3 členov AO a môže pokračovať vo výberovom konaní.
6. dr. Morovics zahájil neverejnú diskusiu výberovej komisie s kandidátkou.
7. dr. Morovics vyhlásil výsledok výberového konania na funkciu riaditeľa CSPV SAV. Konštatoval, že
výberová komisia schválila kandidatúru Mgr. Denisy Fedákovej, PhD. a predloží tento návrh výberovej
komisie predsedníctvu SAV. Na záver dr. Morovics zablahoželal kandidátke a poďakoval všetkým
členom výberovej komisie a AO za účasť.

Príloha:
Print screen výsledkov hlasovania AO CSPV v aplikácii Polys Voting System
Zapísal:
Mgr. Matúš Grežo, PhD.
tajomník VR CSPV SAV
Zápis overila:
prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc.
predsedníčka VR CSPV SAV
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