
Oznámenie o konaní voľby členov Správnej rady  
 

Vedecká rada ÚI SAV v zmysle článku III Vzorového volebného poriadku na funkciu člena správnej 
rady verejnej výskumnej organizácie založenej Slovenskou akadémiou vied (ďalej tiež „vzorový volebný 
poriadok“) oznamuje, že voľba členov Správnej rady ÚI SAV, v.v.i. sa bude konať  

 
v pondelok dňa 9.7.2018 o 10.00 hod. v zasadačke ústavu č. 102  

 
na Dúbravskej ceste 9 v Bratislave. Súčasťou voľby bude podľa článku IV ods. 1 písm. c) vzorového volebného 
poriadku pohovor s nominovanými kandidátmi do správnej rady (ďalej tiež „pohovor“). Aktuálny menoslov 
oprávnených voličov v zmysle § 23 ods. 2 zákona o v.v.i. zverejní vedecká rada dňa 2.7.2018. 
 
Názov a sídlo organizácie: ÚI SAV, Dúbravská cesta 9, 84507 Bratislava  
Špecifikácia funkcie: člen správnej rady 
Počet miest, ktoré sa obsadzujú voľbou: 4 
 

             Kandidáti na člena správnej rady sú povinní najneskoršie 5 pracovných dní pred konaním 
pohovoru predsedovi vedeckej rady elektronicky oznámiť svoju kandidatúru a predložiť čestné 
prehlásenie o bezúhonnosti a písomnú prezentáciu svojej predstavy o pôsobení v správnej rade za účelom 
ich zverejnenia.  

 
Ústav sa dňom 1.7.2018 transformuje z  príspevkovej organizácie na verejnú výskumnú inštitúciu (§ 21a 

ods. 1 zákona č. 133/2002 Z.z. o Slovenskej akadémii vied). Voľba prvej správnej rady organizácie po zmene 
právnej formy organizácie na verejnú výskumnú inštitúciu (ďalej tiež „prvá správna rada“) sa uskutoční sa podľa 
vzorového volebného poriadku, ktorý upravuje špecifické požiadavky na kandidátov na členov prvej správnej 
rady, voľbu prvej správnej rady a spôsob odvolávania volených členov prvej správnej rady, až do dňa 
predchádzajúceho dňu nadobudnutia účinnosti volebného poriadku organizácie na funkciu člena správnej rady, 
ktorý schváli prvá správna rada. Vzorový volebný poriadok vstúpil do platnosti dňa 1.6.2018.  

Voľbu členov správnej rady vyhlasuje a organizuje vedecká rada organizácie. Podľa vzorového 
volebného poriadku na člena správnej rady verejnej výskumnej inštitúcie môže kandidovať len ten, kto: 

 
a) je bezúhonný; za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný 

čin (ak odsúdenie nebolo zahladené) alebo nedbanlivostný trestný čin na nepodmienečný trest odňatia 
slobody (ak odsúdenie nebolo zahladené) a 

b) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu. 
 
Podľa zákona o v.v.i. orgánmi verejnej výskumnej inštitúcie sú riaditeľ, správna rada, vedecká rada a dozorná 
rada. Správna rada sa spolu s riaditeľom podieľa na riadení verejnej výskumnej inštitúcie. Členmi správnej rady 
sú riaditeľ a štyria členovia volení spomedzi zamestnancov verejnej výskumnej inštitúcie. Predsedom správnej 
rady je riaditeľ. Členstvo v správnej rade vzniká voľbou. Funkčné obdobie členov správnej rady je päťročné. 
Člen správnej rady vykonáva túto funkciu bez nároku na odmenu. 

 
Správna rada 
 

a) navrhuje zakladateľovi zmeny zakladacej listiny, zlúčenie, splynutie, rozdelenie verejnej výskumnej 
inštitúcie alebo jej zrušenie s likvidáciou, 

b) vyjadruje sa k návrhu na zlúčenie, splynutie, rozdelenie verejnej výskumnej inštitúcie alebo jej zrušenie 
s likvidáciou, 

c) vykonáva dohľad nad riadnym hospodárením, 
d) schvaľuje  

- vnútorné predpisy a ich zmeny po predchádzajúcich písomných vyjadreniach vedeckej rady a 
dozornej rady 

- strednodobý výhľad financovania na tri až päť rokov a odpisový plán, 
- uzatvorenie zmluvy o čerpaní úveru v prospech verejnej výskumnej inštitúcie, ak nejde o zmluvu, 

na ktorej uzatvorenie dáva predchádzajúci písomný súhlas dozorná rada alebo dozorná rada a 
zakladateľ, 

- rozhoduje o ukončení projektu v rámci činností podľa § 2 ods.1, ak jeho uskutočňovanie 
nedosahuje ukazovatele určené správnou radou, 

- podieľa sa na príprave a realizácii výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa spôsobom 
určeným podľa predpisu zakladateľa, 

- vydáva rokovací poriadok správnej rady a 



- plní iné úlohy podľa zákona o verejnej výskumnej inštitúcii, vnútorných predpisov verejnej 
výskumnej inštitúcie alebo vnútorných predpisov zakladateľa podľa § 38 ods. 1. 
 

Volených členov správnej rady volia zamestnanci verejnej výskumnej inštitúcie, ktorí 
 

a) majú vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa alebo vzdelanie získané v zahraničí, ktoré je 
svojím rozsahom a obsahom rovnocenné s vysokoškolským vzdelaním najmenej druhého stupňa, 

b) vykonávajú vo verejnej výskumnej inštitúcii niektorú z činností podľa §1 ods. 4 zákona o v.v.i.1 a 
c) sú v pracovnom pomere s verejnou výskumnou inštitúciou v rozsahu najmenej polovice ustanoveného 

týždenného pracovného času. 
 

Model voľby prvej správnej rady (podľa vzorového volebného poriadku)  
 

Voľba sa uskutočňuje jedným hlasovaním o všetkých kandidátoch. Oprávnený volič môže hlasovať 
najviac za taký počet kandidátov, koľko miest v správnej rade sa obsadzuje; inak je volebný lístok neplatný. 
Kandidát je zvolený, ak získa vo svoj prospech nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných oprávnených voličov. 

Ak sa volí iba jeden člen správnej rady a je iba jeden kandidát, kandidát je zvolený, ak získa 
nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných oprávnených voličov. Ak kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu 
hlasov prítomných oprávnených voličov, po krátkej prestávke sa uskutoční nové kolo voľby. Ak sa kandidáta 
nepodarí zvoliť ani po troch kolách voľby (vrátane prvotného kola), vedecká rada vyhlási, že člena správnej rady 
sa nepodarilo zvoliť.  

Ak sa volí jeden člen správnej rady a je viacero kandidátov, zvolený je ten kandidát, ktorý získa 
nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných oprávnených voličov. Ak nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných 
oprávnených voličov získa viacero kandidátov, zvolený je ten kandidát, ktorý získal najvyšší počet hlasov. Ak:  

 
a) žiadny kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných oprávnených voličov, po krátkej 

prestávke sa uskutoční nové kolo voľby medzi všetkými kandidátmi, 
b) viacerí kandidáti získajú nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných oprávnených voličov a súčasne 

získajú rovnaký počet hlasov, po krátkej prestávke sa uskutoční nové kolo voľby medzi týmito 
kandidátmi.  

 
Ak sa člena správnej rady nepodarí zvoliť ani po troch kolách voľby (vrátane prvotného kola), vedecká 

rada vyhlási, že člena správnej rady sa nepodarilo zvoliť. 
Ak sa volia viacerí členovia správnej rady, zvolení sú tí kandidáti, ktorí získajú nadpolovičnú väčšinu 

hlasov prítomných oprávnených voličov. Ak počet kandidátov, ktorí získajú nadpolovičnú väčšinu hlasov 
prítomných oprávnených voličov, je vyšší ako počet miest v správnej rade, ktorý sa obsadzuje, zvolení sú tí 
kandidáti, ktorí sa v poradí podľa počtu získaných hlasov umiestnia do miesta zodpovedajúceho počtu miest 
v správnej rade, ktorý sa obsadzuje. Ak: 
 

a) žiadny kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných oprávnených voličov, po krátkej 
prestávke sa uskutoční nové kolo voľby medzi všetkými kandidátmi, 

b) sa nepodarí obsadiť všetky miesta v správnej rady, ktoré sa obsadzujú, po krátkej prestávke sa 
uskutoční nové kolo voľby medzi zostávajúcimi kandidátmi, 

c) sa na mieste v poradí podľa počtu získaných hlasov, ktoré inak zabezpečuje zvolenie, umiestni 
viacero kandidátov (získajú nadpolovičnú väčšinu hlasov a súčasne rovnaký počet hlasov), po 
krátkej prestávke sa uskutoční nové kolo voľby medzi týmito kandidátmi. 

 
Ak sa nepodarí zvoliť počet kandidátov zodpovedajúci počtu miest členov správnej rady, ktorý sa 

obsadzuje, ani po troch kolách voľby (vrátane prvotného kola), vedecká rada vyhlási, že člena/členov správnej 
rady sa nepodarilo zvoliť. 
 
 
 
V Bratislave, 4.6.2018        RNDr. Ján Glasa, CSc. 
                                                                                       predseda vedeckej rady 
           v.r. 

                                                           
1
 uskutočňovanie výskumu, zabezpečovanie a správa infraštruktúry výskumu a vývoja, získavanie, spracúvanie a šírenie informácií z oblasti 

vedy a techniky, a tiež poznatkov z vlastného výskumu a vývoja, podieľanie sa na uskutočňovaní študijných programov tretieho stupňa 
vysokoškolského štúdia, spolupráca v oblasti vedy a techniky s vysokými školami, ostatnými právnickými osobami uskutočňujúcimi výskum 
a vývoj a s podnikateľmi alebo vykonávanie činností podľa osobitných predpisov 

 


