
Strana 1 z 4 

 

Zápisnica 

o priebehu a výsledku volieb do vedeckej rady Geografického ústavu SAV, v. v. i. 

zo dňa 17.10.2022 

 

Správna rada Geografického ústavu SAV, v. v. i. (ďalej „SpR ”) v zmysle Volebného a nominačného poriadku 

na funkciu člena (ďalej „Poriadok“) vedeckej rady (ďalej „VR“) Geografického ústavu SAV, v. v. i. (ďalej 

„GgÚ“) vyhlásila voľby do VR GgÚ, ktoré sa konali dňa 17.10.2022 v priestoroch knižnice GgÚ.  

Voľby boli v zmysle Poriadku vyhlásené v zmysle Oznámenia o vyhlásení volieb dňa 13.9.2022 na webovom 

sídle GgÚ. Kandidáti na člena VR mohli svoje kandidatúry predkladať písomnou formou do 10.10.2022 / 

16:00, resp. 12.10.20222 / 16:00 (v prípade kandidátov z radov hospodárskej praxe).  

Dňa 13.10.2022 boli za prítomnosti členov SpR (Mgr. Tomáš Goga, PhD., Mgr. Daniel Michniak, PhD., Mgr. 

Lukáš Michaleje, PhD. a Mgr. Ján Výbošťok, PhD.) otvorené doručené obálky. Členovia SpR skonštatovali, 

že bolo doručených osem (8) obálok s kandidatúrami na člena VR, z toho:  

− päť (5) písomných predstáv a päť (5) čestných vyhlásení o bezúhonnosti, ktoré predložili kandidáti na 

interných členov VR, 

− tri (3) súhlasy s kandidatúrou na člena VR, ktoré doručili zástupcovia hospodárskej praxe alebo 

zástupcovia užívateľov výskumu.  

Na základe vyššie uvedeného SpR, v zmysle ustanovenia článku IV, ods. 1, písm. b) Poriadku, skonštatovala, 

že všetci kandidáti riadne predložili svoje kandidatúry a splnili podmienky podľa ustanovení článku I, ods.1. 

Poriadku. Zoznam kandidátov je uvedených nižšie, v abecednom poradí, rozdelený na kandidátov z interného 

prostredia a na kandidátov z prostredia hospodárskej praxe alebo užívateľov výskumu: 

− Ing. Kidová Anna, PhD. (interný kandidát) 

− Mgr. Novotný Ján, PhD. (interný kandidát) 

− Mgr. Pazúr Róbert, PhD. (interný kandidát) 

− Mgr. Rusnák Miloš, PhD. (interný kandidát) 

− Mgr. Šuška Pavel, PhD. (interný kandidát) 

− prof. RNDr. Buček Ján, PhD. (kandidát z prostredia hospodárskej praxe alebo užívateľov výskumu) 

− prof. RNDr. Minár Jozef, CSc. (kandidát z prostredia hospodárskej praxe alebo užívateľov výskumu) 

− RNDr. Šúri Marcel, PhD. (kandidát z prostredia hospodárskej praxe alebo užívateľov výskumu) 

Písomné predstavy interných kandidátov na členov VR boli sprístupnené dňa 14.10.2022 ako samostatné PDF 

prílohy e-mailovej komunikácie prostredníctvom distribučnej adresy geogustav@savba.sk, ktorá zahŕňa 

všetkých zamestnancov GgÚ (nielen oprávnených voličov podľa ustanovenia § 23 ods. 2 zákona o verejnej 

výskumnej inštitúcii. 

Voľbám do VR predchádzalo zasadnutie oprávnených voličov organizácie, ktorých definujú ustanovenia § 23 

ods. 2 zákona o verejnej výskumnej inštitúcii, resp. ustanovenia článku IV ods. 1 Poriadku. Zoznam 

oprávnených voličov organizácie bol zverejnený dňa 12.10.2022 na webovom sídle organizácie. Celkový 

počty oprávnených voličov pre voľby do VR, ktoré sa konali 17.10.2022 bol 25. Zasadnutie prebiehalo 

prezenčno-videokonferenčne prostredníctvom platformy ZOOM. Prezenčne sa zasadnutia sa podľa zoznamu 

(Príloha 1) prezentovaných účastníkov zúčastnilo 21 oprávnených voličov. Videokonferenčne sa zasadnutia 

zúčastňovali dvaja (2) oprávnení voliči, ktorí sa prezentovali prostredníctvom platformy Google Forms. 

Celkový počet prezentovaných zúčastnených voličov bol 23. Podpredseda SpR, Mgr. Tomáš Goga, PhD. 

vyhlásil zasadnutie oprávnených voličov, v zmysle ustanovení článku V ods. 2 Poriadku., 

za uznášaniaschopné. 
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Nasledovala krátka diskusia s internými kandidátmi, ktorí dostali možnosť prezentovať svoje predstavy 

o pôsobení vo VR, po ktorej nasledovalo vyhlásenie tajného hlasovania. Členovia SpR, RNDr. Monika 

Kopecká, PhD., Mgr. Lukáš Michaleje, PhD. a Mgr. Ján Výbošťok, PhD. zabezpečovali priebeh prezenčného 

hlasovania Podpredsedsa SpR, Mgr. Tomáš Goga, PhD. zabezpečoval priebeh tajného videokonferenčného 

hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom platformy ADoodle.  

Priebeh I. kola hlasovania: 

Členovia SpR, RNDr. Monika Kopecká, PhD., Mgr. Lukáš Michaleje, PhD. a Mgr. Ján Výbošťok, PhD., 

v zmysle ustanovenia článku V ods. 5 Poriadku, informovali zúčastnených oprávnených voličov o spôsobe 

označovania hlasovacieho lístka a následného vyhodnocovania hlasovania prezenčnou formou počas prvého 

kola hlasovania. Podpredsedsa SpR, Mgr. Tomáš Goga, PhD. súbežne informoval oprávnených voličov 

pripojených videokonferenčne o spôsobe hlasovania prostredníctvom platformy ADoodle. Na e-mailové 

adresy oprávnených voličov pripojených videokonferenčne bol odoslaný unikátny link potrebný pre 

hlasovanie v prvom kole hlasovania. 

V prvom kole hlasovania mohli oprávnení voliči označiť na hlasovacom lístku žiadneho (0) až päť (5) 

kandidátov z interného prostredia a žiadneho (0) až troch (3) kandidátov z prostredia hospodárskej praxe alebo 

užívateľov výskumu. Kandidát mohol byť zvolený, ak získal vo svoj prospech nadpolovičnú väčšinu hlasov 

prítomných oprávnených voličov – podľa počtu prezentovaných oprávnených voličov, tak musel kandidát 

získať aspoň 12 hlasov. 

Výsledky prezenčného hlasovania v prvom kole spracovali určení členovia SpR, pričom k dosiahnutým 

výsledkom boli následne pripočítané hlasy pre kandidátov podľa výsledkov videokonferenčného hlasovania. 

Výsledky prvého kola volieb do vedeckej rady Geografického ústavu SAV, v. v. i. sú prehľadne spracované 

v tabuľke 1. Zvolení členovia vedeckej rady Geografického ústavu SAV, v. v. i. sú označení zelenou farbou 

a zoradení zostupne, podľa počtu získaných hlasov. 

Voľby do VR GgÚ ďalej pokračovali druhým kolom, s jedným (1) kandidátom na interného člena VR GgÚ, 

Mgr. Jánom Novotným, PhD. 

Tab. 1. Spracované výsledky hlasovaní podľa jednotlivých kôl. 

Prostredie Priezvisko a meno kandidáta 

Počet hlasov 

I. kolo hlasovania II. kolo hlasovania III. kolo hlasovania 

Kvórum: 12 Kvórum: 12 Kvórum: 12 

Interný kandidát Mgr. Pazúr Róbert, PhD. 23 
Zvolený v I. kole na funkčné obdobie 

od 1.11.2022 

Interný kandidát Ing. Kidová Anna, PhD. 22 
Zvolený v I. kole na funkčné obdobie 

od 1.11.2022 

Interný kandidát Mgr. Rusnák Miloš, PhD. 22 
Zvolený v I. kole na funkčné obdobie 

od 1.11.2022 

Interný kandidát Mgr. Šuška Pavel, PhD. 20 
Zvolený v I. kole na funkčné obdobie 

od 1.11.2022 

Interný kandidát Mgr. Novotný Ján, PhD. 10 9 Vzdal sa kandidatúry 

Externý kandidát* prof. RNDr. Minár Jozef, CSc. 22 
Zvolený v I. kole na funkčné obdobie 

od 1.11.2022 

Externý kandidát* RNDr. Šúri Marcel, PhD. 22 
Zvolený v I. kole na funkčné obdobie 

od 1.11.2022 

Externý kandidát* prof. RNDr. Buček Ján, PhD. 21 
Zvolený v I. kole na funkčné obdobie 

od 1.11.2022 
*pre zjednodušenie označenie „externý kandidát“ označuje kandidáta z prostredia hospodárskej praxe alebo užívateľov výskumu 
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Priebeh II. kola hlasovania: 

Členovia SpR, RNDr. Monika Kopecká, PhD., Mgr. Lukáš Michaleje, PhD. a Mgr. Ján Výbošťok, PhD., 

v zmysle ustanovenia článku V ods. 5 Poriadku, informovali zúčastnených oprávnených voličov o spôsobe 

označovania hlasovacieho lístka a následného vyhodnocovania hlasovania prezenčnou formou počas druhého 

kola hlasovania. Podpredsedsa SpR, Mgr. Tomáš Goga, PhD. súbežne informoval oprávnených voličov 

pripojených videokonferenčne o spôsobe hlasovania prostredníctvom platformy ADoodle. Na e-mailové 

adresy oprávnených voličov pripojených videokonferenčne bol odoslaný unikátny link potrebný pre 

hlasovanie v druhom kole hlasovania. 

V druhom kole hlasovania mohli oprávnení voliči označiť na hlasovacom lístku žiadneho (0) až jedného (1) 

kandidáta z interného prostredia. Kandidát mohol byť zvolený, ak získal vo svoj prospech nadpolovičnú 

väčšinu hlasov prítomných oprávnených voličov – podľa počtu prezentovaných oprávnených voličov, tak 

musel kandidát získať aspoň 12 hlasov. 

Výsledky prezenčného hlasovania v druhom kole spracovali určení členovia SpR, pričom k dosiahnutým 

výsledkom boli následne pripočítané hlasy pre kandidátov podľa výsledkov videokonferenčného hlasovania. 

Výsledky druhého kola volieb do vedeckej rady Geografického ústavu SAV, v. v. i. sú prehľadne spracované 

v tabuľke 1.  

Voľby do VR GgÚ mohli pokračovať aj tretím kolom hlasovania, avšak kandidát na interného člena VR GgÚ, 

Mgr. Ján Novotný, PhD., sa pred vyhlásením tretieho kola hlasovania vzdal svojej kandidatúry na člena VR 

GgÚ. 

Následne podpredseda SpR, Mgr. Tomáš Goga, PhD. poďakoval prítomným za účasť, zablahoželal zvoleným 

členom vedeckej rady Geografického ústavu SAV, v. v. i. a ukončil zasadnutie oprávnených voličov. 

Bezprostredne po skončení zasadnutia oprávnených voličov nasledovalo zasadnutie SpR GgÚ.  

 

Zapísal: Mgr. Tomáš Goga, PhD. 

V Bratislave 17.10.2022 ........................................................... 

 Mgr. Tomáš Goga, PhD. 

 podpredseda Správnej rady Geografického ústavu SAV, v. v. i. 

Overovatelia: 

 ........................................................... 

Mgr. Daniel Michniak, PhD. – predseda Správnej rady / riaditeľ Geografického ústavu SAV, v. v. i. 

 ........................................................... 

RNDr. Monika Kopecká, PhD. – členka Správnej rady Geografického ústavu SAV, v. v. i. 

 ........................................................... 

Mgr. Lukáš Michaleje, PhD. – člen Správnej rady Geografického ústavu SAV, v. v. i. 

 ........................................................... 

Mgr. Ján Výbošťok, PhD. – člen Správnej rady Geografického ústavu SAV, v. v. i. 

  

confidential 
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Príloha 1: Zoznam prezentovaných členov oprávnených voličov 
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