VOLEBNÝ PORIADOK NA FUNKCIU ČLENA1 VEDECKEJ RADY
ÚSTAVU ETNOLÓGIE A SOCIÁLNEJ ANTROPOLÓGIE SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

Článok I
Úvodné ustanovenia
(1)
Vedecká rada ÚESA SAV (ďalej „vedecká rada“) je odborný orgán s kompetenciami
definovanými v § 18 Zákona o Slovenskej akadémii vied č. 133/2002 Z. z.
(2)
Vedecká rada ÚESA SAV má 7 členov, z toho 5 interných a 2 externých.
(3)
Členmi vedeckej rady sú významné osobnosti vedy, výskumu, vývoja, alebo
vzdelávania z oblastí, v ktorých ÚESA SAV uskutočňuje svoju hlavnú činnosť. Piati interní
členovia vedeckej rady sú volení spomedzi členov akademickej obce ÚESA SAV (viď Článok III).
Dvaja externí členovia zastupujú vysoké školy a ďalšie právnické osoby uskutočňujúce výskum
a vývoj.
(4)
Vedecká rada má svojho predsedu a tajomníka, ktorého spomedzi seba volia interní
členovia vedeckej rady.
(5)
Členstvo vo vedeckej rade vzniká voľbou (viď Článok VI toho poriadku).
(6)
Funkčné obdobie členov vedeckej rady je štvorročné. Funkčné obdobie člena VR
zvoleného v doplňovacích voľbách končí s funkčným obdobím vedeckej rady. Za člena
vedeckej rady môže byť tá istá osoba zvolená opakovane.
(7)
Členstvo vo VR zaniká ukončením jej riadneho funkčného obdobia, odvolaním člena
(Čl. VII), alebo odstúpením/vzdaním sa členstva samotným členom vedeckej rady.
Článok II
Špecifické požiadavky na kandidátov na členov vedeckej rady
(1)
Členom vedeckej rady ÚESA SAV sa môže stať 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);
b)
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu;
c)
má vysokoškolské vzdelanie najmenej tretieho stupňa alebo vzdelanie získané
v zahraničí, ktoré je svojím rozsahom a obsahom rovnocenné s vysokoškolským vzdelaním
najmenej tretieho stupňa, v študijnom odbore zodpovedajúcom predmetu činnosti ÚESA SAV
alebo v príbuznom odbore a zároveň získal vedecký kvalifikačný stupeň IIa. Pri externých
členoch vedeckej rady sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie najmenej tretieho stupňa alebo
vzdelanie získané v zahraničí, ktoré je svojím rozsahom a obsahom rovnocenné s
vysokoškolským vzdelaním najmenej tretieho stupňa.
(2)
Požaduje sa prax v riadení minimálne na úrovni IV. stupňa podľa Prílohy č. 6 k zákonu
č. 553/2003 Z. z. O odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
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záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov („vedúci zamestnanec, ktorý priamo riadi
prácu podriadených zamestnancov“) či už v rámci organizačnej štruktúry organizácie, alebo
v rámci projektu výskumu a vývoja alebo projektu rozvoja infraštruktúry výskumu. Ďalej sa
vyžaduje vynikajúca publikačná činnosť v rámci organizácie (ročné hodnotenie, výkonové
dvojročné hodnotenie, pravidelná individuálna atestácia), skúsenosť s PhD. školením,
skúsenosť s prácou v špičkových národných alebo medzinárodných projektoch, skúsenosť
s evalváciou v oblasti vedy, vývoja a výskumu alebo v oblasti vzdelávania.
(3)
Právoplatný kandidát na člena vedeckej rady na elektronickú výzvu Volebnej
a nominačnej komisie ÚESA SAV (viď Článok III) emailom zašle písomný súhlas s kandidatúrou
do vedeckej rady, ktorý obsahuje:
a) krátke bio so zhrnutím jeho vedeckej práce (najvýznamnejšie projekty a vedecké výstupy)
a expertíz,
b) víziu o pôsobení vo vedeckej rade, ktorú zároveň prednesie počas pohovoru na volebnom
zhromaždení pred voľbou.
Právoplatný kandidát na interného člena sa osobne zúčastní pohovoru na volebnom
zhromaždení oprávnených voličov akademickej obce alebo najneskôr 24 hodín pred konaním
voľby požiada o možnosť videokonferenčného pripojenia za účelom prednesenia svojej vízie
o práci vo VR a zodpovedania otázok oprávnených voličov.
(4)
U právoplatného kandidáta na externého člena sa nevyžaduje osobná prítomnosť, na
vlastné požiadanie sa však môže volebného zhromaždenia zúčastniť a požiadať aj o
videokonferenčné pripojenie, v rámci ktorého môže predniesť svoju osobnú víziu pôsobenia
vo vedeckej rade v nastávajúcom funkčnom období.
Článok III
Volebná a nominačná komisia ÚESA SAV
(1)
Vedecká rada včas (minimálne mesiac pred konaním volieb, optimálne spolu alebo
pred vyhlásením volieb) zvolá akademickú obec za účelom ustanovenia Volebnej a nominačnej
komisie ÚESA SAV a najneskôr 3 dni pred konaním volieb zverejní zoznam oprávnených voličov
(viď Článok V, bod 4 tohto poriadku). Za overenie a anonymizáciu nominácií, overenie
právoplatnosti kandidatúr, riadenie samotných volieb a dodržiavanie volebného poriadku
v predvolebnom období i počas samotných volieb následne zodpovedá Volebná a nominačná
komisia (ďalej VNK) zložená najmenej z troch zástupcov oprávnených voličov akademickej
obce organizácie nekandidujúcich do vedeckej rady. Zloženie VNK odhlasujú na stretnutí
členovia akademickej obce na základe priamej nominácie. Na prvej schôdzi VNK je spomedzi
členov zvolený predseda. Predseda VNK garantuje správnosť overenia a následnej
anonymizácie členov akademickej obce, ktorí podali nominácie i overenie právoplatnosti
kandidatúr. Predseda alebo ním poverená osoba následne riadi voľbu členov počas volebného
zhromaždenia. Predseda VNK na volebnom zhromaždení predstavuje nominácie, profily a vízie
pôsobenia vo vedeckej rade externých kandidátov. Predstaví tiež nominácie na kandidátov na
interných členov a vyzve ich, aby sa prezentovali prednesením bio a vízie. Predseda VNK
oznamuje výsledky voľby po skončení tajného hlasovania, t. j. súčet hlasov získaných
prezenčným hlasovaním alebo hlasovaním prostredníctvom on-line systému (viď Článok VI
tohto poriadku).
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(2)
Po svojom ustanovení a zvolení predsedu VNK sú členovia VNK oprávnení na úkony
definované v tomto volebnom poriadku, t. j. VNK:
(a)
vyzve členov akademickej obce ÚESA SAV, aby podávali návrhy s nomináciami na
kandidátov do volieb spôsobom uvedeným v Článku IV, pričom stanoví dátum uzávierky
prijímania nominácií,
(b)
po uplynutí termínu na podávanie nominácií predseda VNK zvolá zasadnutie VNK, na
ktorom komisia skontroluje úplnosť návrhov a splnenie špecifických požiadaviek na kandidáta
(viď Článok II tohto poriadku). Po overení návrhov zostaví zoznam kandidátov,
(c)
odovzdá najmenej 3 pracovné dni pred dňom voľby aktuálny zoznam oprávnených
voličov a zoznam právoplatných kandidátov, ktorí riadne a včas odovzdali požadované
podklady VR (Článok II, bod 3 tohto poriadku),
(d)
spolu so zoznamom právoplatných kandidátov VNK všetkým oprávneným voličom
zašle nominácie, profily a vízie jednotlivých kandidátov s anonymizovaním nominujúceho,
(e)
zorganizuje tajné voľby vedeckej rady spôsobom ošetreným v Článku V tohto
poriadku,
(f)
zabezpečí, že oprávnení voliči budú pred začatím hlasovania oboznámení s platným
spôsobom úpravy hlasovacieho lístka, resp. hlasovania prostredníctvom on-line systému,
(g)
vyhotoví zápisnicu o priebehu a výsledku volieb, ktorú podpíše predseda VNK;
(h)
výsledky volieb oznámi riaditeľovi ÚESA SAV,
(i)
ak sa nepodarilo zvoliť člena/členov vedeckej rady, vyhlási novú voľbu, tak, aby sa
konala do 1 mesiaca.
(3)
VNK môže rokovať prezenčne, videokonferenčne alebo per rollam.
(4)
VNK zaniká po uskutočnení aktuálnej riadnej alebo doplňovacej voľby členov/člena
vedeckej rady.
Článok IV
Nominačný postup na kandidáta na člena vedeckej rady
(1) Kandidáta na člena vedeckej rady môže nominovať ktorýkoľvek člen akademickej obce
ÚESA SAV. Podľa Zákona o SAV, DRUHÁ ČASŤ, § 6, bod 3: „Akademickú obec tvoria:
a) zamestnanci organizácie, ktorí,
1. majú vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa alebo vzdelanie získané v
zahraničí, ktoré je svojím rozsahom a obsahom rovnocenné s vysokoškolským vzdelaním
najmenej druhého stupňa,
2. vykonávajú výskumno-pedagogickú činnosť alebo výskumnú, vývojovú alebo inovačnú
činnosť a
3. sú v pracovnom pomere s organizáciou v rozsahu najmenej polovice ustanoveného
týždenného pracovného času a
b) študenti študijných programov tretieho stupňa, na uskutočňovaní ktorých sa podieľa
príslušná organizácia."
(2) Nominácia na interného alebo externého člena vedeckej rady sa doručuje v elektronickej
forme na emailovú adresu povereného člena VNK v stanovenom termíne a v stanovej forme.
Stanovený termín sa oznamuje spoločne s termínom konania pohovoru a následných volieb,
avšak najmenej 14 dní pred stanoveným termínom volieb. Nominácia sa vypĺňa na
registračnom lístku, ktorý obsahuje:
a) meno a tituly kandidáta,
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b) aktuálnu pracovnú afiliáciu/afiliácie kandidáta,
c) stručné zhrnutie dôvodov, prečo je nominovaný,
d) prehlásenie nominujúceho o tom, že kandidát súhlasil s nomináciou.
(3) Po uplynutí termínu na podávanie nominácií je súbor registračných lístkov
s anonymizovanými nomináciami odoslaný predsedovi VNK. Predsedu VNK môže v prípade
potreby zastúpiť iný člen VNK.
Článok V
Vyhlásenie voľby
(1) Voľba člena/členov vedeckej rady sa vyhlasuje zverejnením oznámenia o konaní voľby
dosluhujúcou vedeckou radou na webovom sídle organizácie.
(2) Oznámenie o konaní riadnej voľby musí byť zverejnené najneskôr 1 mesiac pred koncom
funkčného obdobia dosluhujúceho člena/členov vedeckej rady. Ak sa miesto člena vedeckej
rady uvoľnilo predčasne, oznámenie o konaní voľby musí byť zverejnené najneskôr 15 dní po
predčasnom ukončení výkonu funkcie člena vedeckej rady.
(3) Oznámenie o konaní voľby musí obsahovať:
(a)
názov a sídlo ústavu,
(b)
špecifikáciu funkcie a počet miest, ktoré sa obsadzujú voľbou,
(c)
obsah, formu, spôsob predloženia povinných dokladov a lehotu na predloženie
kandidatúry (viď Čl. II tohto predpisu),
(d)
zoznam dokladov preukazujúcich splnenie požiadaviek podľa Čl. II, bodu 3 tohto
predpisu,
(e)
miesto a čas konania pohovoru s kandidátom/kandidátmi a voľby, ktorá nasleduje
bezprostredne po pohovore na volebnom zhromaždení.
(4) Vedecká rada zverejní na webovom sídle organizácie, v časti Vedecká rada, najmenej tri
pracovné dni pred dňom voľby aktuálny menoslov oprávnených voličov a menoslov
kandidátov (na základe podkladu od VNK).
Článok VI
Voľby vedeckej rady
(1)
Riadne voľby vedeckej rady sa konajú minimálne 1 deň pred uplynutím funkčného
obdobia VR.
(2)
Doplňovacie voľby sa konajú do 30 dní po ukončení výkonu funkcie člena vedeckej rady
pred uplynutím jej funkčného obdobia.
(3)
Riaditeľ ÚESA SAV poskytuje súčinnosť potrebnú pre realizáciu aktov a činností
vedeckej rady a VNK pri ohlasovaní, príprave a realizácii volieb. Členovia vedeckej rady a VNK
majú právo vyžiadať si od vedenia ÚESA SAV informácie o zamestnancoch organizácie
v rozsahu a za účelom:
a)
vytvorenia zoznamu oprávnených voličov (žiada vedecká rada);
b)
overenia spôsobilosti kandidátov na interných členov vedeckej rady (žiada VNK).
V oboch prípadoch (Čl. VI, bod 3, písmeno a), b) sa tak musí udiať spôsobom, ktorým nebudú
porušené zákonné práva dotknutých osôb na ochranu ich osobných údajov.
(4)
V záujme nediskriminácie oprávnených voličov a zachovania práva na voľbu, všetci
oprávnení voliči, vrátane pracovníkov s povoleným miestom výkonu práce mimo Bratislavu,
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pracovníci na materskej a rodičovskej dovolenke, resp. na riadnej dovolenke, pracovníci
s povoleným home-office či aktuálnym výkonom práce mimo pracovisko, budú oslovení
s možnosťou účasti na volebnom zhromaždení osobne alebo vo forme videokonferencie,
pričom im bude umožnená forma tajného hlasovania prostredníctvom online hlasovacieho
systému.
Článok VII
Spoločné ustanovenia k voľbám
(1)
Vedeckú radu v riadnych voľbách a člena/členov vedeckej rady v doplňovacích voľbách
volia členovia akademickej obce organizácie definovaní v Článku IV, bod 1 tohto poriadku.
(2)
Voľby sa uskutočňujú jedným tajným hlasovaním o všetkých kandidátoch (interných aj
externých) prostredníctvom hlasovacích lístkov s menami všetkých kandidátov alebo
prostredníctvom ekvivalentného on-line systému. Každý oprávnený volič môže hlasovať
najviac za taký počet kandidátov, koľko miest vo vedeckej rade sa obsadzuje; inak je hlas
neplatný. Volič, ktorý sa zúčastnil volebného zhromaždenia, má právo nehlasovať alebo sa
zdržať hlasovania.
(3)
Voľby a pohovor s kandidátmi sa konajú na prezenčnom volebnom zhromaždení
oprávnených voličov alebo, ak to situácia vyžaduje, videokonferenčne, resp. je povolená
kombinácia oboch spôsobov zasadnutia súbežne, pričom tajné hlasovanie sa uskutočňuje buď
výhradne pomocou hlasovacích lístkov alebo výhradne prostredníctvom online hlasovacieho
systému.
(4)
O forme volebného zhromaždenia a hlasovania rozhodne VNK na svojom rokovaní
najneskôr 1 deň pred konaním zhromaždenia a hlasovania.
(5)
Voľba môže prebehnúť, ak je prítomná (fyzicky a/alebo videokonferenčne)
nadpolovičná väčšina oprávnených voličov.
(6)
Spôsob označovania hlasovacieho lístka a vyhodnocovania hlasovania musí byť
oznámený pred začatím hlasovania.
(7)
Prípadné vyhlásenie VNK, že člena/členov vedeckej rady sa nepodarilo zvoliť, sa
nevzťahuje na kandidátov, ktorí boli v priebehu voľby zvolení.
(8)
Za členov vedeckej rady sú zvolení kandidáti, ktorí získali najvyšší počet hlasov v poradí
rovnajúcom sa počtu miest obsadzovaných vo vedeckej rade.
(9)
Sčítanie hlasov pri prezenčnom hlasovaní alebo vyhodnotenie online hlasovania sa
deje bezprostredne po skončení hlasovania. Informácie o počtoch odovzdaných hlasov,
o priebehu voľby a výsledky voľby sa prenášajú medzi rôznymi miestami hlasovania
prostredníctvom videokonferenčného prenosu a/alebo oficiálnej mailovej adresy riaditeľa
organizácie.
(10) O výsledku volieb vedecká rada, ktorá organizovala voľby, bezodkladne informuje
orgány vymenované v Štatúte VR ÚESA SAV.
Článok VIII
Priebeh a model voľby
(1)
Nominácie, profily i víziu pôsobenia kandidátov na externých členov vedeckej rady
predstaví predseda VNK na volebnom zhromaždení (ak kandidát nepožiada o videohovor,
počas ktorého prednesie svoj profil a víziu osobne).
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(2)
Predseda VNK ďalej predstaví nominácie kandidátov na interných členov v abecednom
poradí. Interní kandidáti následne prezentujú svoj profil a víziu pôsobenia vo vedeckej rade.
V následnej diskusii môžu členovia AO klásť kandidátom otázky. Predseda VNK, alebo ním
poverený člen sledujú časovú paritu prezentácie (max. 15 min) i diskusie (max. 15 min)
k jednotlivým kandidátom.
(3)
Pohovor s kandidátmi i samotné voľby moderuje predseda VNK, ktorý dbá na eticky
a procedurálne správny priebeh pohovoru i následnej voľby.
(4)
VNK je zodpovedná za zvolenie takého hlasovacieho online systému, ktorý zabezpečí
všetkým oprávneným voličom anonymitu, transparentnosť a tajnosť hlasovania.
(5)
Voliči krúžkujú alebo klikajú on-line maximálne 7 mien zo zoznamu právoplatných
kandidátov (5 interných a 2 externých členov). Fyzické alebo on-line hlasovacie lístky s vyšším
počtom kandidátov sú neplatné.
(6)
Ak sa volí jeden člen VR a je jeden kandidát, kandidát je zvolený, ak získa nadpolovičnú
väčšinu hlasov hlasujúcich oprávnených voličov. Ak ju kandidát nezíska, po krátkej prestávke
sa uskutoční nové kolo voľby. Ak sa voľba nepodarí ani po troch kolách, VNK vyhlási, že člena
vedeckej rady sa nepodarilo zvoliť.
(7)
Ak sa volí jeden člen vedeckej rady a je viac kandidátov, zvolený je ten, ktorý získa
nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných oprávnených voličov. Ak nadpolovičnú väčšinu
hlasov získa viac kandidátov, zvolený je ten kandidát, ktorý získal najvyšší počet hlasov. Ak:
a)
žiadny kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov, po krátkej prestávke sa
uskutoční nové kolo voľby medzi všetkými kandidátmi;
b)
viacerí kandidáti získajú nadpolovičnú väčšinu hlasov a súčasne získajú rovnaký počet
hlasov, po krátkej prestávke sa uskutoční nové kolo voľby medzi týmito kandidátmi.
Ak sa člena VR nepodarí zvoliť ani po troch kolách voľby, volebná komisia vyhlási, že sa člena
VR nepodarilo zvoliť.
(8) Ak sa volia viacerí členovia VR, zvolení sú tí kandidáti, ktorí získajú nadpolovičnú väčšinu
hlasov prítomných oprávnených voličov. Ak je počet kandidátov, ktorí získajú nadpolovičnú
väčšinu hlasov, vyšší než počet miest obsadzovaných vo vedeckej rade, zvolení sú kandidáti,
ktorí sa v poradí podľa počtu získaných hlasov umiestnia do miesta zodpovedajúceho počtu
obsadzovaných miest vo vedeckej rade. Ak:
a)
žiadny kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov, po krátkej prestávke sa
uskutoční nové kolo voľby medzi všetkými kandidátmi;
b)
sa nepodarí obsadiť všetky uvoľnené miesta vo vedeckej rade, po krátkej prestávke sa
uskutoční nové kolo voľby medzi zostávajúcimi kandidátmi;
c)
ak nadpolovičnú väčšinu hlasov a súčasne rovnaký počet hlasov získa viac kandidátov
než je počet obsadzovaných miest vo vedeckej rade, po krátkej prestávke sa uskutoční nové
kolo voľby medzi týmito kandidátmi.
(9) Ak sa nepodarí zvoliť počet kandidátov zodpovedajúci počtu uvoľnených miest vo vedeckej
rade ani po troch kolách voľby, volebná komisia vyhlási, že členov vedeckej rady sa nepodarilo
zvoliť.
(10) Po zverejnení výsledkov hlasovania, riaditeľ organizácie bezodkladne vydá a zabezpečí
doručenie
dokladu
o zvolení
za
člena/členov
vedeckej
rady
zvolenému
kandidátovi/kandidátom s určením začiatku a konca funkčného obdobia.
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Článok IX
Odvolávanie volených členov vedeckej rady
(1)
Člena vedeckej rady možno odvolať na základe písomnej žiadosti aspoň 1/5
oprávnených voličov doručenej vedeckej rade. Žiadosť musí obsahovať mená, priezviská a
vlastnoručné podpisy členov akademickej obce, ktorí odvolanie navrhujú, ďalej meno člena,
ktorého odvolanie navrhujú a dôvody na odvolanie.
(2)
Odvolávanie sa koná na zhromaždení akademickej obce, ktoré zvolá vedecká rada.
(3)
Vedecká rada zabezpečí, aby boli na pracovné e-mailové adresy všetkých členov
akademickej obce odoslané:
a)
žiadosti v elektronickej podobe,
b)
pozvánky na zhromaždenie členov akademickej obce s hlasovaním o odvolaní člena
vedeckej rady s uvedením miesta, dňa a hodiny jeho konania.
Zhromaždenie členov akademickej obce sa musí konať nie skôr ako týždeň a nie neskôr ako
mesiac po doručení žiadosti. K odoslaniu uvedených dokumentov musí dôjsť najneskôr 15 dní
pred dňom konania zhromaždenia členov akademickej obce.
(4)
Vedecká rada zverejní najmenej 3 dni pred dňom hlasovania aktuálny menoslov
oprávnených voličov.
(5)
Vedecká rada riadi zhromaždenie akademickej obce. Členovi vedeckej rady, ktorý má
byť odvolaný, umožní vyjadriť sa k dôvodom na jeho odvolanie uvedeným v žiadosti. Vedecká
rada umožní diskusiu účastníkov zhromaždenia a dotknutého člena vedeckej rady k tomuto
návrhu prezenčne alebo videokonferenčne.
(6)
Zhromaždenie členov akademickej obce môže hlasovať o odvolaní člena vedeckej rady
vtedy, ak je prezenčne a/alebo online v podobe videokonferencie prítomná nadpolovičná
väčšina členov akademickej obce.
(7)
Člen vedeckej rady je odvolaný, ak za jeho odvolanie hlasovala nadpolovičná väčšina
členov akademickej obce.
(8)
Vedecká rada vyhotoví zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania, ktorú podpíšu
všetci prítomní členovia.
(9)
Vedecká rada oznámi výsledky hlasovania členom akademickej obce a riaditeľovi
organizácie.
(10) Ak je člen vedeckej rady odvolaný, riaditeľ organizácie bezodkladne vydá a zabezpečí
doručenie dokladu o odvolaní z funkcie dotknutému členovi vedeckej rady.
Článok X
Záverečné ustanovenia
(1) Volebný poriadok pripomienkovala a schválila akademická obec ÚESA SAV na svojom
zasadnutí dňa 28.9.2020
(2) Tento Volebný poriadok nadobúda účinnosť deň po jeho zverejnení na webovom sídle
organizácie.

V Bratislave dňa 28.9. 2020

Mgr. Tatiana Zachar Podolinská, PhD.
riaditeľka ÚESA SAV
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