
 

 

Zápisnica z doplňujúcich volieb do Vedeckej rady CSPV SAV, v.v.i.  

 

 

Dňa 29. júna 2022 sa o 09:00 konali doplňujúce voľby do Vedeckej rady CSPV SAV, v.v.i. (ďalej Vedecká rada) na 

miesto externého/-nej člena/-ky za organizačnú zložku Prognostický ústav. Voľby sa konali naraz pre všetkých 

oprávnených voličov  Centra spoločenských a psychologických vied SAV, v.v.i. (ďalej CSPV SAV, v.v.i.) online 

cez aplikáciu ZOOM.   

 

Prítomní: 48 oprávnených voličov spolu za CSPV, v.v.i. SAV. 

 

Voľby organizovala Správna rada CSPV SAV, v.v.i., kandidatúru predložil jeden kandidát.  Stretnutie za Správnu 

radu viedla Ing. Ivana Studená PhD., ktorá privítala prítomných aj kandidáta na externého člena Vedeckej rady, 

ktorým bol Doc. Ing. Martin Lábaj PhD.  

 

Po úvodnej kontrole spojenia a spočítaní prítomných voličov bola skonštatovaná uznášaniaschopnosť, jednotlivých 

ústavov, aj celého CSPV SAV, v.v.i. Prítomní: 48 celkovo za CSPV SAV, v.v.i.  (z celkového počtu 73, podľa 

screenshotov v prílohe ku zápisnici), organizačná zložka Prognostický ústav bola uznášania schopná pre 1. kolo, 

prítomných bolo 16 voličov z celkového počtu 26 oprávnených voličov. Akademická obec bola uznášaniaschopná 

pre obe kolá volieb. 

 

Ivana Studená oboznámila prítomných kvalifikovaných voličov s  kandidátom do Vedeckej rady CSPV SAV v.v.i. 

– doc. Ing. Martinom Lábajom, PhD. Následne sa kandidát predstavil prítomným voličom a odpovedal na ich otázky.  

 

Na začiatku tajného hlasovania Ivana Studená oznámila prítomným so spôsobom hlasovania a jeho vyhodnotenia. 

Hlasovanie prebehlo anonymne cez on-line platformu adoodle.org. Každý z kvalifikovaných voličov CSPV dostal 

na svoj email unikátny link, cez ktorý mohol hlasovať. Po uplynutí doby určenej na hlasovanie bolo hlasovanie 

vyhodnotené nasledovne: 

 

V 1. kole hlasovania za doc. Ing. Martina Labaja, PhD. hlasovalo 16 kvalifikovaných voličov z PÚ. Nikto sa 

hlasovania nezdržal a nikto nehlasoval proti kandidátovi. Ivana Studená vyhlásila úspešný výsledok 1. kola 

a nasledovalo spočítanie hlasov za celé CSPV SAV, v.v.i v 2. kole. V 2. kole hlasovania dostal kandidát doc. Ing. 

Martin Labaj, PhD. spolu 47 hlasov od kvalifikovaných voličov za celé CSPV, 1 hlas sa zdržal, nikto nehlasoval 

proti kandidátovi.  

 

Ivana Studená oznámila úspešný výsledok volieb: kandidát doc. Ing. Martin Labaj, PhD. bol zvolený na 

pozíciu externého člena Vedeckej rady CSPV SAV v.v.i. za organizačnú zložku Prognostický ústav. 

 

Výsledky volieb: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Zapísal: Richard Heriban 

Overila: Ivana Studená 

Dátum a miesto: 29.6. 2022, Bratislava 

 


