
 

Zápis č. 2/2022 

 

zo zhromaždenia akademickej obce CSPV SAV k doplňujúcim voľbám členky do Vedeckej rady 

CSPV SAV za Spoločenskovedný ústav konaného dňa 31. januára 2022 

 

Začiatok: 10:00 

Prítomní: 54 členov a členiek AO. Akademická obec bola uznášaniaschopná. 

 

Dňa 31. januára sa o 10:00 konali doplňujúce voľby člena Vedeckej rady CSPV SAV za 

Spoločenskovedný ústav (SVÚ). Voľby sa konali, pretože členovi Vedeckej rady za SVÚ Mgr. Michalovi 

Kentošovi, PhD. zaniklo členstvo vo VR z dôvodu jeho zvolenia do Správnej rady CSPV SAV. Volenou 

kandidátkou na členstvo vo VR CSPV SAV bola Mgr. Ivana Piterová, PhD., ktorú v prvom kole volieb 

v anonymnom online hlasovaní v aplikácii Survio dňa 28.1. 2022 zvolila AO SVÚ za kandidátku na 

členstvo vo VR za SVÚ.  

 

Voľbu AO CSPV SAV viedla predsedníčka VR CSPV SAV Prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc.  

Program zhromaždenia AO bol nasledovný: 

 

1.   Predsedníčka VR CSPV SAV privítala AO a stručne uviedla základné pokyny a priebeh volieb. 

2. Navrhnutá kandidátka, dr. Ivana Piterová sa predstavila a AO oboznámila o predstave svojho 

fungovania vo VR. AO nemala na kandidátku žiadne otázky. 

3.  Prebehlo anonymné hlasovanie online členov AO. V hlasovaní bola použitá aplikácia adoodle.org. 

Táto aplikácia spĺňa podmienky, že hlasovanie je anonymné, je prístupné len účastníkom a hlasovať 

možno len prostredníctvom odkazu v odoslanom e-maily jednotlivým oprávneným voličom.  

Text hlasovacieho lístku bol nasledovný: 

Do VR CSPV SAV za organizačnú zložku Spoločenskovedný ústav volím kandidátku: 

--- Mgr. Ivana Piterová, PhD. 

--- zdržiavam sa hlasovania 

 

Výsledky hlasovania: 

Z celkového počtu 54 hlasujúcich hlasovala za navrhovanú kandidátku nadpolovičná väčšina. Kandidátka 

bola prítomnou Akademickou obcou CSPV SAV zvolená do VR CSPV SAV. 

 

Počty hlasov vo volebnom lístku: 

Do VR CSPV SAV za organizačnú zložku Spoločenskovedný ústav volím kandidátku: 

--- Mgr. Ivana Piterová, PhD.:  50 hlasov 

--- zdržiavam sa hlasovania:      4 hlasy. 

 

Na záver stretnutia predsedníčka VR CSPV SAV zablahoželala dr. Ivane Piterovej k zvoleniu, 

poďakovala zúčastneným členom a členkám AO a stretnutie ukončila. 

 

Zapísal: Matúš Grežo, tajomník VR CSPV SAV 

 

 

Príloha: Print screen výsledkov hlasovania 



 

 
 


