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Z Á P I S N I C A 

 

z výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa / riaditeľky 

organizácie Ekonomický ústav SAV, v. v. i., 

ktoré sa konalo hybridnou formou dňa 9. mája 2022 so začiatkom o 9:30 hod. 

 

Oprávnení voliči prítomní prezenčne: podľa prezenčnej listiny  

Oprávnení voliči prítomní zo vzdialeného miesta: D. Brzica, Š. Domonkos, M. Jánošová, Z. Koštálová, 

D. Martinák, A. Turňová, V. Vašková, M. Workie Tiruneh 

Neprítomní ospravedlnení oprávnení voliči: F. Ostrihoň 

 

Na úvod predseda výberovej komisie, podpredseda SAV pre III. oddelenie vied, RNDr. 

Miroslav Morovics, CSc., privítal zúčastnených oprávnených voličov a prítomných zamestnancov EÚ 

SAV, v. v. i., ako aj schválených členov výberovej komisie (členmi komisie boli okrem jej predsedu 

doc. Mgr. Gabriela Múcsková, PhD. za inú organizáciu SAV, doc. Ing. Paula Puškárová, DiS.art., PhD. 

za iné akademické pracovisko mimo SAV, Ing. Tomáš Domonkos, PhD. ako nominant Vedeckej rady 

EÚ SAV, v. v. i. a Ing. Adrián Ondrovič, PhD. ako nominant zástupcov zamestnancov EÚ SAV, v. v. i.). 

Predseda komisie konštatoval, že zhromaždenie voličov je uznášaniaschopné pri počte 41 z celkového 

počtu 42 oprávnených voličov, z ktorých bolo 33 prítomných osobne a 8 prostredníctvom on-line 

pripojenia cez platformu webex. Zúčastnení oprávnení voliči odhlasovali, že počas volieb sa nebude 

prihliadať na prípadné technické chyby alebo zlyhania elektronických prostriedkov (38 hlasov bolo za, 

3 sa zdržali a nikto nebol proti), hlasy neodoslané prostredníctvom on-line pripojenia z dôvodu 

technického zlyhania sa nebudú započítavať do kvóra.  

Prítomní oprávnení voliči si potom zvolili za skrutátorov Ing. Karola Franka, PhD., Ing. Tomáša Jecka, 

PhD. a PhDr. Máriu Malíkovú. Nasledovne predseda výberovej komisie informoval o štyroch 

prihlásených kandidátoch na miesto riaditeľa EÚ SAV, v. v. i., z ktorých jeden nesplnil predpísané 

kritériá výberového konania. Oprávneným voličom potom predstavil prítomných troch kandidátov a 

nasledovalo losovanie poradia, v akom budú predstupovať pred komisiu a voličov. 

Ako prvý vystúpil interný kandidát Mgr. Miroslav Štefánik, PhD. a do diskusie s ním sa zapojili vedeckí 

pracovníci ústavu Mária Širaňová a Ján Košta, externí členovia výberovej komisie Miroslav Morovics a 

Paula Puškárová a interní členovia výberovej komisie Tomáš Domonkos a Adrián Ondrovič. Ako druhý 

sa predstavil externý kandidát prof. Dr. Jarko Fidrmuc, do diskusie s ktorým sa zapojili vedeckí 

pracovníci Marek Radvanský, Ján Košta, Mária Širaňová, interní členovia výberovej komisie Tomáš 

Domonkos a Adrián Ondrovič a externí členovia výberovej komisie Miroslav Morovics a Paula 

Puškárová. Nakoniec so svojou predstavou o ďalšom fungovaní ústavu vystúpil prof. Ing. Juraj Sipko 

PhD., MBA. a do diskusie s ním sa zapojili vedeckí pracovníci Viliam Páleník, Mária Širaňová, Peter 

Staněk a interný člen výberovej komisie Tomáš Domonkos. 
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Po predstavení programov jednotlivých kandidátov na miesto riaditeľa predseda výberovej komisie 

oboznámil prítomných oprávnených voličov s pravidlami hlasovania a po overení prítomnosti voličov 

zúčastnených prostredníctvom platformy webex (ich prítomnosť bola potvrdená v zmysle Štatútu 

SAV hlasom a/alebo obrazom) nasledoval samotný akt tajnej voľby.  

Následne po spočítaní a vyhodnotení hlasovacích lístkov skrutátormi (31 oprávnených voličov 

hlasovalo vhodením hlasovacieho lístka do volebnej urny, 10 hlasovalo elektronicky, všetky 

odovzdané lístky boli platné) predseda komisie oznámil výsledky hlasovania v prvom kole voľby 

riaditeľa. Potrebnú nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných oprávnených voličov získali, a teda do 

druhého kola postúpili dvaja kandidáti: Miroslav Štefánik (26 hlasov za, 10 hlasov proti, 3 sa zdržali) a 

Juraj Sipko (25 hlasov za, 10 hlasov proti, nikto sa nezdržal). Jeden kandidát nedostal dostatočný 

počet hlasov oprávnených voličov: Jarko Fidrmuc (15 hlasov za, 16 hlasov proti, 4 sa zdržali). Po 

prestávke prebehlo druhé, neverejné kolo voľby za účasti členov výberovej komisie a prizvaného 

prvého a neskôr druhého kandidáta. Po diskusii komisie s oboma kandidátmi predseda výberovej 

komisie oznámil zamestnancom a kandidátom výsledok druhého kola voľby riaditeľa. Komisia 

odporučila, aby do tretieho kola voľby riaditeľa postúpili úspešní kandidáti v tomto poradí: č. 1 - 

Miroslav Štefánik, č. 2 - Juraj Sipko. Na záver predseda výberovej komisie Miroslav Morovics 

poďakoval všetkým zúčastneným za hladký a legitímny priebeh volieb.   

 

 

V Bratislave, 12. mája 2022 

 

 

 

 

    za Správnu radu EÚ SAV, v. v. i. 

    Zapísal: Ing. Boris Hošoff, PhD. 

    Overila: Ing. Veronika Hvozdíková, PhD.  


