

POZVÁNKA 

na videokonferenčné zhromaždenie zamestnancov a zamestnankýň CSPV SAV, v. v. i.


Vážené kolegyne a kolegovia,

pozývam Vás na pohovor s kandidát/ka/mi a voľbu členov a členiek prvej Správnej rady CSPV SAV, v.v.i., ktoré sa budú konať videokonferenčne 

dňa 10. 1. 2022 (pondelok) so začiatkom o 10:00 hodine.

Link na pripojenie sa k pondelkovému zhromaždeniu je nasledovný:
https://us06web.zoom.us/j/88187080537?pwd=ekZGbURHSnNwbTI0VDRvZ25laHprdz09
Meeting ID: 881 8708 0537
Passcode: 413836

Správna rada sa spolu s riaditeľom/kou podieľa na riadení verejnej výskumnej inštitúcie (Zákon č. 243/2017 Z.z. o v.v.i., § 17 ods. 1).  Podľa Zakladacej listiny CSPV SAV v. v. i. má Správna rada sedem členov/niek.   Štyria členovia/členky sú daní predpisom: riaditeľ/ka + vedúci/e org. zložiek. 
Troch/tri členov/členky potrebujeme zvoliť: jedno miesto za každú organizačnú zložku Centra. 

Na funkciu člena/ky Správnej rady Centra spoločenských a psychologických vied, v.v.i. kandidujú (v abecednom poradí):
1. Baláž Vladimír, doc. Ing., PhD., DrSc., Vedúci vedecký pracovník, Prognostický ústav
2. Kentoš Michal, Mgr., PhD., Samostatný vedecký pracovník, Spoločenskovedný ústav
3. Kurincová Čavojová Vladimíra, doc. PaedDr., PhD., Samostatný vedecký pracovník, Ústav experimentálnej psychológie
4. Studená Ivana, Ing., PhD., Vedecký pracovník, Prognostický ústav

Členov a členky prvej Správnej rady budeme voliť podľa Vzorového volebného a nominačného poriadku na funkciu člena správnej rady v. v. i. a Štatútu SAV  (zverejnené na webe SAV - Aktuálne dokumenty SAV).

Zamestnanci a zamestnankyne organizácie majú právo byť prítomní/é na pohovore s kandidát/kami, ktorí/é budú spravovať naše Centrum.   

Možnosť hlasovať majú len oprávnení voliči/voličky.   
Oprávneným voličom/kám pošle tajomník Vedeckej rady, Matúš Grežo, mail na ich adresu s linkom prihlásenia sa na voľby najneskôr ráno v deň volieb: 10.januára 2022. 

Zoznam oprávnených voličov/čiek a Predstavy jednotlivých kandidátov a kandidátok na členstvo v Správnej rade sú zverejnené na stránke Centra: http://www.cspv.sav.sk/index.php?id=178

Program pohovorov a voľby – časy sú stanovené len približne:

10:00 Začiatok (prihlásenie, zistenie počtu oprávnených voličov/čiek -- pre uskutočnenie volieb je potrebná prítomnosť nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov) 
10:10 Prezentácie kandidátov a kandidátok na členov/členiek správnej rady 
10:40 Diskusia s kandidát/kami 
11:00 Začiatok hlasovania volič/kami 

Volebný lístok bude upravený tak, aby boli dodržané ustanovenia Vzorového volebného a nominačného poriadku na funkciu člena správnej rady v. v. i.: 
Článok IX, ods.(2): Oprávnený volič môže hlasovať najviac za taký počet kandidátov, koľko miest v správnej rade sa obsadzuje; inak je volebný lístok neplatný.
Článok X, ods. (4): Zvolení nemôžu byť viacerí kandidáti organizačne začlenení do rovnakej organizačnej zložky.

11:10 Ukončenie hlasovania volič/kami 

11:20 Vyhodnotenie hlasovania: počty hlasov, ktoré každý/á kandidát/ka získal/a u prítomných oprávnených voličov/čiek 1. v celej organizácii, a 2. vo svojej organizačnej zložke.  

V prípade nezvolenia jedného/jednej alebo viacerých kandidátov/tiek, pokračujeme vo voľbe videokonferenčne. Podľa ustanovení Vzorového volebného a nominačného poriadku na funkciu člena správnej rady v. v. i. „po krátkej prestávke sa uskutoční nové kolo voľby, ktorého sa zúčastnia iba kandidáti iných organizačných zložiek, ako tie organizačné zložky, ktorých kandidáti už boli zvolení“ 

Za účasť a angažovanie vo voľbách vopred všetkým ďakujem.


Viera Bačová
predsedníčka VR CSPV SAV



