
Vážení kolegovia a kolegyne, členovia a členky Akademickej obce ÚI SAV, 
 
pozývam Vás na Zhromaždenie akademickej obce ÚI SAV, ktoré sa uskutoční dňa 27. 9. 2019 
(piatok) o 10.00 hod. v zasadacej miestnosti ÚI SAV č. 102 na 1. poschodí. 
 
V septembri 2019 končí mandát súčasnej Vedeckej rady ÚI SAV, preto VR spolu s vedením 
pripravuje zhromaždenie Akademickej obce ÚI SAV, na ktorom prebehnú voľby šiestich interných 
členov VR a zhromaždenie navrhne VR na druhom hlasovacom lístku kandidátov na troch externých 
členov VR. Voľby sú tajné a prebehnú v zmysle Štatútu VR ÚI SAV (článok III) podľa Rokovacieho 
poriadku zhromaždenia AO ÚI SAV (článok 2). Oba dokumenty sú dostupné na stránke VR:  
https://www.ui.sav.sk/w/o-nas/organizacia/vr/  Za členov AO sa pokladajú pracovníci s 
vysokoškolským vzdelaním vrátane interných ašpirantov a pracovníkov na študijných pobytoch. 
Zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sa ho zúčastnia najmenej dve tretiny členov AO. Za zvolených 
sa považujú kandidáti, ktorí dostanú najviac hlasov. Ak viacerí kandidáti dostanú rovnaký počet 
hlasov, uskutoční sa druhé kolo volieb, ktoré sa vzťahuje už len na kandidátov s rovnakým počtom 
hlasov. V prípade, že aj v druhom kole sa dosiahne rovnaký počet hlasov, o kandidátovi sa rozhodne 
dohodou na Zhromaždení.  
 
V tejto súvislosti Vás prosím, aby ste mi do 20. 9. 2019 (piatok) nahlásili elektronickou poštou 
zoznam Vami navrhovaných kandidátov pre voľby do VR. Toto je možné urobiť aj prostredníctvom 
vedúcich Vašich oddelení. Podľa Štatútu VR ÚI SAV, za člena VR môžu byť volení členovia 
vedeckej organizácie s vedeckou hodnosťou DrSc. a PhD., resp. CSc. a externí členovia s vedeckou 
hodnosťou. V prípade kandidátov na interných členov je potrebné mať súhlas navrhovaného 
kandidáta.  
 
Zároveň Vás prosím, aby ste mi do 20. 9. 2019 (piatok) nahlásili elektronickou poštou, či sa 
zúčastníte volieb korešpondenčne. Štatút VR ÚI SAV umožňuje členom Zhromaždenia, ktorých 
pracovisko je mimo Bratislavy a tým, ktorí sa nemôžu volieb do VR zúčastniť v stanovenom termíne 
(pracovná cesta, dovolenka a pod.), voliť korešpondenčným spôsobom.  
 
Z dôvodu vylúčenia prípadného stretu záujmov sa dohodlo, že korešpondenčné voľby do VR sa 
uskutočnia v piatok elektronickým spôsobom so zachovaním tajného charakteru voľby. Hlasovať za 
konkrétnych kandidátov na interných členov a externých členov bude možné elektronicky (e-mailom) 
na adresu rajcaniova.ui@savba.sk do 9.00 hod. dňa 27. 9. 2015. 
 
Pozvánku na Zhromaždenie spolu so zoznamom navrhnutých kandidátov spolu s programom 
rokovania rozpošle súčasná VR po vyhodnotení navrhnutých kandidátov.  
 
Zariaďte si, prosím, pracovné povinnosti tak, aby ste sa mohli na zhromaždení osobne alebo 
korešpondenčným spôsobom zúčastniť. 
  
So srdečným pozdravom, 
 
RNDr. Ján Glasa, CSc. 
predseda VR ÚI SAV, glasa.ui@savba.sk 
 


