
 

 

Zápisnica 

z doplňujúcej voľby interného člena Vedeckej rady EÚ SAV, v.v.i. 
ktorá sa uskutočnila  

 

v stredu 22. júna 2022 o 10.00 hod.  

hybridnou formou (prezenčne v knižnici EÚ SAV, v.v.i. a videokonferenčne) 

 

 

 

Orgán vyhlasujúci voľbu a organizujúci pohovor zamestnancov s kandidátmi: Správna rada EÚ 

SAV, v.v.i. (SR EÚ SAV, v.v.i.) 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program voľby: 

1. Úvod 

2. Doplňujúca voľba interného člena Vedeckej rady EÚ SAV, v.v.i.  

3. Záver 

 

 

1. Úvod  

Ing. Veronika Hvozdíková, PhD., poverená predsedom Správnej rady EÚ SAV, v.v.i. vedením 

zasadnutia, otvorila volebné zasadnutie, privítala zúčastnených a zhrnula základné pravidlá voľby 

v zmysle Volebného a nominačného poriadku na funkciu člena Vedeckej rady EÚ SAV, v.v.i., 

ktoré oprávnení voliči dostali písomne vopred spolu so zoznamom oprávnených voličov. 

Konštatovala, že do voľby sa prihlásili dvaja kandidáti, ktorí v stanovenej lehote odovzdali 

požadované doklady. Informovala o predpísanom (podľa čl. VI volebného poriadku) spôsobe 

označenia volebných lístkov v tajnom elektronickom hlasovaní a o časovom limite určenom na 

odovzdanie lístkov (15 min.). Pred voľbou bola overená individuálna prítomnosť oprávnených 

voličov prihlásených zo vzdialeného miesta (prítomných videokonferenčne), ich účasť bola pre 

účely rozoslania volebných lístkov poznačená (príznakom „online“) do prezenčnej listiny spolu 

s účasťou voličov prítomných prezenčne. Prítomná bola nadpolovičná väčšina oprávnených voličov 

(28 z celkového počtu 42 oprávnených voličov), podľa článku V volebného poriadku bolo preto 

možné pristúpiť k voľbe.  

 

2. Doplňujúca voľba interného člena Vedeckej rady EÚ SAV, v.v.i.  

Predstavovanie kandidátov na člena Vedeckej rady EÚ SAV, v.v.i. (ďalej VR EÚ SAV, v.v.i.) 

prebehlo v abecednom poradí. Svoj zámer pôsobenia vo VR EÚ SAV v.v.i. predstavil a na otázky 

voličov odpovedal ako prvý Ing. Tomáš Jeck, PhD. a ako druhý v poradí Ing. Adrián Ondrovič, 

PhD. Otázky kandidátom položili RNDr. Viliam Pálenik, PhD., Mgr. Tomáš Miklošovič, PhD., Ing. 

Mária Širaňová, MA, PhD. a Ing. Tomáš Domonkos.  

Po ukončení predstavenia kandidátov bol vyhlásený 15-minútový časový úsek na odovzdanie 

hlasovacích lístkov v tajnom hlasovaní prostredníctvom elektronického systému adoodle. 

Odovzdané hlasovacie lístky boli sčítané a vyhodnotené automaticky elektronickým hlasovacím 

systémom po odovzdaní všetkých lístkov, výsledky volieb boli vyhlásené po uplynutí časového 

úseku určeného na hlasovanie. 

 



Výsledky tajnej voľby: 

Tajného hlasovania sa zúčastnilo všetkých 28 prítomných oprávnených voličov. Z nich 26 

odovzdalo platný hlas niektorému z kandidátov, 2 voliči sa v hlasovaní zdržali: 

Ing. Tomáš Jeck, PhD. – 19 súhlasných hlasov 

Ing. Adrián Ondrovič, PhD. – 7 súhlasných hlasov.   

 

UZNESENIE:  

Oprávnení voliči EÚ SAV, v. v. i. zvolili v tajnom hlasovaní za člena VR EÚ SAV v. v. i., v jej 

funkčnom období 2021-2025, v doplňujúcej voľbe Ing. Tomáša J e c k a, PhD.  

Kandidát splnil podmienku získania nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných oprávnených 

voličov. 

 

3. Záver 

Predseda SR a riaditeľ EÚ SAV, v.v.i., Mgr. Miroslav Štefánik, PhD., prítomný videokonferenčne, 

poďakoval poverenej podpredsedníčke SR EÚ SAV, v.v.i. za vedenie zasadnutia a prítomným za 

úspešný priebeh voľby. Zvolený kandidát Ing. Tomáš Jeck, PhD. poďakoval za prejavenú dôveru. 

Predsedajúca Ing. Veronika Hvozdíková, PhD. poďakovala prítomným za účasť a volebné 

zasadnutie ukončila. 

 

 

 

 

Zapísali: 

Hajnalka Maršovská 

Ing. Veronika Hvozdíková, PhD. (SR EÚ SAV, v.v.i.) 

 

Overili:  

Ing. Boris Hošoff, PhD. (SR EÚ SAV, v.v.i.) 

Ing. Marek Radvanský, PhD. (SR EÚ SAV, v.v.i.) 

 

 

 

 

 

Mgr. Miroslav Štefánik, PhD.  

predseda Správnej rady EÚ SAV, v. v. i.  


