Zápisnica č. 3/2022
z konania volieb členov a členiek prvej Správnej rady Centra spoločenských a psychologických
vied, v. v. i., založenej Slovenskou akadémiou vied v dňoch 10. januára 2022 a 31. januára 2022
Voľby do prvej Správnej rady CSPV SAV v.v.i. dňa 10. januára 2022
Príprava a priebeh volieb sa riadili dokumentom „Vzorový volebný a nominačný poriadok na funkciu
člena správnej rady verejnej výskumnej inštitúcie založenej Slovenskou akadémiou vied“ (ďalej len
vzorový a nominačný poriadok).
Vedecká rada CSPV SAV, v.v.i. (ďalej len VR) oznámila vopred konanie volieb členov/členiek Správnej
rady v.v.i. dňa 8. decembra 2021 vyvesením oznámenia na webovej stránke Centra a zároveň rozposlaním
oznámenia všetkým zamestnancom a zamestnankyniam Centra mailom.
Svoj úmysel kandidovať na funkciu člena/ky správnej rady oznámili dvaja členovia Vedeckej rady
Centra, ktorí sa nezúčastňovali žiadnych činností VR súvisiacich s organizáciou voľby členov správnej
rady.
Aktuálny menoslov oprávnených voličov v zmysle § 23 ods. 2 zákona o verejnej výskumnej inštitúcii
Vedecká rada zverejnila dňa 5. januára 2022 na webovej stránke Centra.
V stanovenej lehote sa prihlásili na funkciu člena/ky Správnej rady Centra štyri kandidáti/ky, ktorí/é
splnili stanovené požiadavky:
- za Prognostický ústav: doc. Ing. Vladimír Baláž DrSc. a Ing. Ivana Studená, PhD.
- za Ústav experimentálnej psychológie: doc. PaedDr. Vladimíra Kurincová Čavojová, PhD.
- za Spoločenskovedný ústav: Mgr. Michal Kentoš, PhD.
Všetci kandidáti/ky predložili požadované doklady. Písomné prezentácie predstavy kandidátov o ich
pôsobení v správnej rade Centra boli zverejnené na webovej stránke Centra dňa 7. januára 2022.
Pohovor s kandidátmi a kandidátkami na členov/ky SR CSPV SAV, ako aj samotná voľba, sa uskutočnili
videokonferenčne dňa 10. 1. 2022. Začiatok online stretnutia bol o 10:00. Voľba mohla prebehnúť,
pretože na stretnutí bola prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov (58).
Voľbu prvej SR CSPV SAV v.v.i. viedla predsedníčka VR CSPV SAV Prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc.
Voľby prebiehali nasledovne:
1. Predsedníčka VR CSPV SAV privítala oprávnených voličov a stručne uviedla základné pokyny
a priebeh volieb.

2. Kandidáti a kandidátky sa predstavili a oboznámili oprávnených voličov o predstave svojho fungovania
v SR. Následne oprávnení voliči kládli kandidátom/kam otázky a prebiehala diskusia.
3. Prebehlo anonymné hlasovanie online. V hlasovaní bola použitá aplikácia Qualtrics. Voľba prebehla
pri zabezpečení anonymného hlasovania zaslaním volebných lístkov priamo na emailové adresy všetkým
oprávneným voličom. Text hlasovacieho lístku bol nasledovný:
Som z organizačnej zložky:
- Spoločenskovedný ústav
- Prognostický ústav
- Ústav experimentálnej psychológie
Za organizačnú zložku Spoločenskovedný ústav volím kandidáta/kandidátku:
- Mgr. Michal Kentoš, PhD.
- Zdržiavam sa hlasovania
Za organizačnú zložku Ústav experimentálnej psychológie volím kandidáta/kandidátku:
- Doc. PaedDr. Vladimíra Kurincová-Čavojová, PhD.
- Zdržiavam sa hlasovania
Za organizačnú zložku Prognostický ústav volím kandidáta/kandidátku:
- Doc. Ing. Vladimír Baláž, DrSc.
- Ing. Ivana Studená, PhD.
- Zdržiavam sa hlasovania
Výsledky prvého hlasovania:
Za jednotlivé organizačné zložky hlasoval nasledovný počet oprávnených voličov:
Spoločenskovedný ústav (SVÚ): 19
Prognostický ústav (PÚ): 19
Ústav experimentálnej psychológie (ÚEP): 20
Číselné výsledky prvého hlasovania boli nasledovné:
Za organizačnú zložku SVÚ volím
kandidáta/kandidátku:
Mgr. Michal Kentoš, PhD.
Zdržiavam sa hlasovania
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Za organizačnú zložku ÚEP volím
kandidáta/kandidátku:
Doc. PaedDr. Vladimíra Kurincová-Čavojová, PhD.
Zdržiavam sa hlasovania
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V zmysle vzorového a nominačného poriadku v prvom hlasovaní splnili podmienku nadpolovičnej
väčšiny hlasov všetkých oprávnených voličov a zároveň nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov zo
svojej organizačnej zložky kandidát za SVÚ Mgr. Michal Kentoš, PhD. a kandidátka za ÚEP doc.
PaedDr. Vladimíra Kurincová Čavojová, PhD. V tomto hlasovaní preto boli úspešne zvolení do členstva
v prvej SR CSPV SAV, v.v.i.
Hlasovanie za organizačnú zložku PÚ dopadlo neúspešne – ani jeden kandidát nesplnil podmienku
nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých oprávnených voličov a zároveň nadpolovičnej väčšiny hlasov zo
svojej organizačnej zložky. V zmysle vzorového a nominačného poriadku preto predsedníčka VR CSPV
SAV vyhlásila krátku prestávku a následne spustila druhé hlasovanie, ktoré sa konalo rovnakým
spôsobom ako predošlé. Tentokrát sa hlasovalo už iba za kandidátov z organizačnej zložky PÚ.
Ani v druhom hlasovaní žiadny kandidát nesplnil požiadavky stanovované vzorovým a nominačným
poriadkom. Po krátkej prestávke sa preto pristúpilo k tretiemu hlasovaniu, ktoré prebehlo rovnakým
spôsobom, ako predchádzajúce hlasovanie.
Ani v treťom hlasovaní žiadny kandidát nesplnil požiadavky stanovované vzorovým a nominačným
poriadkom. Predsedníčka VR preto konštatovala, že sa podarilo úspešne zvoliť iba dvoch členov prvej SR
CSPV SAV v.v.i. a ukončila voľbu.

Doplňujúce voľby do prvej Správnej rady CSPV SAV v.v.i. dňa 31. januára 2022
Dňa 31. januára 2022 sa konali doplňujúce voľby do prvej SR CSPV SAV v.v.i. za organizačnú zložku
Prognostický ústav. V stanovenej lehote sa prihlásila na funkciu členky Správnej rady CSPV v.v.i. za PÚ
Ing. Ivana Studená, PhD. Pohovor s kandidátkou, ako aj samotná voľba, sa uskutočnili videokonferenčne.
Začiatok online stretnutia bol o 10:00. Voľba mohla prebehnúť, pretože na stretnutí bola prítomná
nadpolovičná väčšina oprávnených voličov (51).

Doplňujúce voľby do prvej SR CSPV SAV v.v.i. viedla predsedníčka VR CSPV SAV Prof. PhDr. Viera
Bačová, DrSc. Voľby prebiehali nasledovne:
1. Predsedníčka VR CSPV SAV privítala oprávnených voličov a stručne uviedla základné pokyny
a priebeh volieb.
2. Kandidátka veľmi stručne oboznámila oprávnených voličov o predstave svojho fungovania v SR.
Oprávnení voliči nemali na kandidátku žiadne otázky.
3. Prebehlo anonymné hlasovanie online. V hlasovaní bola použitá aplikácia adoodle.org. Voľba prebehla
pri zabezpečení anonymného personalizovaného hlasovania zaslaním volebných lístkov priamo na
emailové adresy všetkým oprávneným voličom. Text hlasovacieho lístku bol nasledovný:
Za organizačnú zložku Prognostický ústav volím kandidátku:
- Ing. Ivana Studená, PhD.
- Zdržiavam sa hlasovania
Výsledky hlasovania:
Za jednotlivé organizačné zložky hlasoval nasledovný počet oprávnených voličov:
Spoločenskovedný ústav (SVÚ): 16
Prognostický ústav (PÚ): 16
Ústav experimentálnej psychológie (ÚEP): 19
Číselné výsledky hlasovania boli nasledovné:
Za organizačnú zložku PÚ volím
kandidáta/kandidátku:
Ing. Ivana Studená, PhD.
Zdržiavam sa hlasovania
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V zmysle vzorového a nominačného poriadku v hlasovaní splnila kandidátka Ing. Ivana Studená, PhD.
podmienku nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých oprávnených voličov a zároveň nadpolovičnej väčšiny
oprávnených voličov zo svojej organizačnej zložky. Predsedníčka VR CSPV SAV konštatovala úspešné
zvolenie poslednej členky prvej SR CSPV SAV v.v.i., zablahoželala členke a ukončila stretnutie.

Zapísal: Matúš Grežo, tajomník VR CSPV SAV
Príloha: Print screen výsledkov doplňujúcich volieb do SR CSPV SAV v.v.i. za PÚ

