Zápisnica zo zhromaždenia akademickej obce CSPV SAV k doplňujúcim voľbám
kandidáta do Vedeckej rady CSPV SAV za Ústav experimentálnej psychológie
konaného dňa 24. septembra 2020

Začiatok: 13:00
Prítomní: 53. Akademická obec bola uznášaniaschopná.
Dňa 24. septembra 2020 sa o 13:00 v rámci online celocentrového zhromaždenia konali
doplňujúce voľby kandidáta za ÚEP CSPV SAV do Vedeckej rady CSPV SAV. Voľby sa
konali z dôvodu, že členka Vedeckej rady za ÚEP Lenka Valuš sa vzdala členstva vo VR.
Kandidátom na členstvo vo VR CSPV SAV bol Dr. Matúš Grežo, ktorého v prvom kole
volieb v anonymnom online hlasovaní v aplikácii Qualtrics 18.9. až 20.9.2020 zvolila AO
ÚEP za kandidáta na členstvo vo VR za ÚEP.
Zhromaždenia AO CSPV SAV viedla (po dohode s predsedníčkou VR CSPV SAV) Mária
Ďurkovská, členka VR za SvÚ. Program zhromaždenia AO bol nasledovný:
1. AO na začiatku zhromaždenia najprv verejne hlasovala o návrhu doplnenia Volebného
poriadku VR CSPV o tom, že voľby môžu byť organizované on-line.
Znenie navrhovaného doplnenia: „Voľby do VR CSPV môžu byť organizované on-line, kde
tajné hlasovanie prebehne na niektorej z dostupných aplikácií, ktorá umožní priebeh volieb v
súlade s Volebným poriadkom schváleným akademickou obcou CSPV SAV a Štatútom SAV. V
takomto prípade anonymné hlasovanie riadi autonómny hlasovací stroj a nie je potrebný
správca/administrátor, ktorý by konkrétne spravoval hlasovanie a vyhlásil výsledky
hlasovania. Všetci účastníci zdieľajú rovnaké informácie. Hlasovanie je prístupné len
účastníkom a len prostredníctvom odkazov v odoslaných e-mailoch.“
Všetkých 53 prítomných s súhlasilo s návrhom doplnenia Volebného poriadku VR CSPV.
2. Navrhnutý kandidát, Matúš Grežo sa predstavil a AO oboznámil o predstave svojho
fungovania vo VR. AO nemala na kandidáta žiadne otázky.
3. Prebehlo anonymné hlasovanie online členov AO. V hlasovaní bol použitý dotazník a
aplikácia Survio. Táto aplikácia spĺňa podmienky, že hlasovanie je anonymné, je prístupné len
účastníkom a hlasovať možno len prostredníctvom odkazu v odoslanom e-maili jednotlivým
oprávneným voličom. Text hlasovacieho lístku bol nasledovný:
S navrhovaným kandidátom Matúšom Grežom
--- súhlasím
--- nesúhlasím
--- zdržiavam sa hlasovania

Z prítomných 53 členov hlasovala za navrhovaného kandidáta nadpolovičná väčšina.
Kandidát bol prítomnou Akademickou obcou CSPV SAV zvolený.
Výsledky hlasovania:
S navrhovaným kandidátom Matúšom Grežom
Súhlasím

51

Nesúhlasím

1

zdržiavam sa hlasovania

1

Na záver stretnutia Mária Ďurkovská zablahoželala M. Grežovi k zvoleniu, poďakovala
zúčastneným členom AO a stretnutie ukončila.

Príloha:
Print screen výsledkov hlasovania

