
Príloha 1 Štatútu VR CSPV 

Volebný poriadok AO na voľbu členov VR CSPV  
 

1. Akademické obce (ďalej AO) jednotlivých organizačných zložiek (ďalej ústavov) navrhujú 
kandidátov na členov VR a AO CSPV volí členov VR na funkčné obdobie štyroch rokov 
v tajnom hlasovaní. 

2. Voľby novej VR organizujú súčasné VR ústavov v dvoch krokoch. 

3. V prvom kroku AO ústavov volia na svojich oddelených zasadnutiach kandidátov na 
členov VR CSPV, ktorí budú vo VR zastupovať ich ústav. Minimálny počet kandidátov, 
ktorých volia AO ústavov, je tretinový počet všetkých členov VR, vrátane externého člena 
VR. Voľby riadi volebná komisia zvolená AO ústavu.   

4. V druhom kroku AO celého CSPV volí členov VR tak, aby každý ústav mal vo VR paritné 
zastúpenie, t. j. mal tretinový podiel všetkých členov. Voľby riadi volebná komisia 
zvolená celou AO centra tak, aby v nej mali ústavy paritné zastúpenie.  
Ak by AO jednotlivých ústavov navrhli vyšší ako paritný (tretinový) počet kandidátov na 
VR, členmi VR Centra sa stáva požadovaný počet kandidátov s najvyšším počtom hlasov 
z AO celého Centra. 

5. Voľby kandidátov a členov VR sú platné, ak sa na nich zúčastní nadpolovičný počet členov 
AO.  

5. Za kandidáta/-tku a člena/členku vedeckej rady môžu byť volení členovia CSPV SAV s 
vedeckou hodnosťou DrSc., PhD., resp. CSc. a externí členovia s vedeckou hodnosťou, 
ktorí súhlasia so svojim členstvom vo VR. 

6. Kandidáti na členov VR sa pred voľbami prezentujú celej AO CSPV a odpovedajú na 
prípadné otázky členov AO. 

7. Voľby na členov VR možno uskutočniť miestne oddeleným spôsobom za využitia 
videokonferencie,  t. j. časti AO v Bratislave a v Košiciach môžu hlasovať počas 
súbežného zasadnutia, aby sa zabezpečil princíp tajnosti hlasovania.  

8. Parciálny aj celkový výsledok hlasovania sa oznamuje cez videokonferenciu hneď po 
skončení hlasovania a sčítaní hlasov. 

9. Ak viacerí kandidáti získajú rovnaký počet hlasov, vykoná sa voľba medzi týmito 
kandidátmi. 

10. Predsedu/predsedníčku VR CSPV SAV volia zvolení členovia vedeckej rady CSPV SAV 
spomedzi seba. 

11. Predseda/predsedníčka vedeckej rady musí pochádzať z inej organizačnej zložky ako 
riaditeľ/-ka CSPV SAV a zároveň z inej organizačnej zložky ako jeho zástupca/-kyňa, aby 
sa zabezpečilo paritné zastúpenie každej organizačnej zložky CSPV SAV vo vedení 

12. V rámci funkčného obdobia na uvoľnené miesto člena VR sa uskutočnia doplňovacie 
voľby podľa tohto volebného poriadku. 


