
 

Zápisnica z volieb do VR CSPV v.v.i. SAV 

7. 6.2022 

Voľby sa uskutočnili hybridnou formou: prezenčne v Hoteli Grand Matej v Banskej Štiavnici na 

celocentrovom stretnutí aj online cez Zoom. 

Prítomní: 52 oprávnených voličov za jednotlivé zložky CSPV, v.v.i. SAV (menoslov podľa prezenčnej 

listiny) 

 

Voľby organizovala Správna rada CSPV, v.v.i. SAV. Stretnutie viedol Michal Kentoš, ktorý privítal 

prítomných, hlavne kandidátov na externých členov VR CSPVV v.v.i. SAV. Po kontrole počtu 

zúčastnených Dr. Kentoš konštatoval, že zhromaždenie je uznášaniaschopné a je prítomná 

nadpolovičná väčšina oprávnených voličov zo všetkých organizačných zložiek. Najskôr prebehol 

pohovor s kandidátmi podľa harmonogramu. Najskôr sa predstavili kandidáti na externých členov 

VR CSPV, v.v.i., postupne sa predstavili aj kandidáti a kandidátky na interných členov a členky za 

všetky OZ. Kandidáti a kandidátky odpovedali na otázky členov akademickej obce. Voľba prebehla 

dvojkolovo. 

V prvom kole volili voliči kandidátov za jednotlivé organizačné zložky. Všetci prítomní (prezenčne aj 

online) dostali na svoje mailové adresy link na hlasovacie lístky. Výsledky volieb vyhlásila Dr. 

Čavojová, ktorá konštatovala, že všetci kandidáti a kandidátky postúpili do druhého kola. 

 

V druhom kole volili voliči členov a členky VR za celé centrum. Všetci prítomní (prezenčne aj online) 

dostali na svoje mailové adresy link na hlasovacie lístky. Výsledky volieb vyhlásila Dr. Čavojová, 



 

ktorá konštatovala, že všetci kandidáti a kandidátky boli zvolení za členov a členky VR CSPV, v.v.i. 

SAV. Dr. Kentoš zablahoželal novozvoleným členom a členkám k zvoleniu a zaželal im veľa úspechov 

pri ďalšej práci. 

 

 

  

Následne sa uskutočnilo prvé zasadnutie VR CSPV, v.v.i. SAV už bez prítomnosti akademickej obce. 

Riaditeľka CSPV, v.v.i. a predsedníčka SR CSPV, v.v.i. SAV poďakovala všetkým za účasť a úspešný 

priebeh volieb a konštatovala, že bude potrebné ešte doplnkové kolo volieb, v ktorom sa bude voliť 

ešte jeden externý člen za OZ Prognostický ústav, keďže do termínu sa neprihlásil žiadny kandidát.  

 

Zapísala: Vladimíra Čavojová 

Overil: Michal Kentoš 

Dátum: 7. 6. 2022 v Banskej Štiavnici 

 


