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Zápisnica z doplňovacích volieb do Vedeckej rady Ústavu slovenskej literatúry SAV, 

verejnej výskumnej inštitúcie, ktoré sa konali dňa 7. 3. 2022 videokonferenčne 

 

Zoznam prítomných voličov:  

Vladimír Barborík, Martin Braxatoris, Erika Brtáňová, Magdalena Bystrzak, Karol Csiba, 

Michal Habaj, Tomáš Horváth, Ivana Hostová, Dana Hučková, Jana Kuzmíková, Viliam 

Nádaskay, Martin Navrátil, Eva Palkovičová, Radoslav Passia, Janka Piroščáková, Zora 

Prušková, Lenka Rišková, Ivana Taranenková, Oľga Vaneková, Timotea Vráblová, Peter 

Zajac. 

Ospravedlnení neprítomní: Oľga Olšinová (PN), Marek Debnár  

 

Program:  

1. Otvorenie volebného zhromaždenia 

2. Voľba mandátovej a volebnej komisie 

3. Prezentácia kandidátky na členku Vedeckej rady ÚSlL SAV, v. v. i., diskusia 

4. Voľba členky Vedeckej rady ÚSlL SAV, v. v. i. elektronickou formou 

5. Vyhlásenie výsledkov volieb 

6. Záver 

 

K bodu 1 

Doplňovacie voľby do Vedeckej rady ÚSlL SAV, v. v. i. (ďalej len „VR ÚSlL SAV, v. v. i.“) 

organizovala Správna rada ÚSlL SAV, v. v. i. (ďalej len „SR ÚSlL SAV, v. v. i.“) podľa 

Vzorového volebného a nominačného poriadku na funkciu člena vedeckej rady verejnej 

výskumnej inštitúcie. Voľby sa uskutočnili v rámci celoústavnej schôdze ÚSlL SAV, v. v. i., 

ktorá sa konala dňa 7. 3. 2022 videokonferenčne. Volebné zhromaždenie otvorila o 10:00 hod. 

predsedníčka SR a riaditeľka ÚSlL SAV, v. v. i. Ivana Taranenková. Informovala, že v 

doplňovacích voľbách sa obsadzuje jedno miesto interného člena/internej členky VR ÚSlL 

SAV, v. v. i. vo funkčnom období 2019 – 2023. Predmetné miesto sa uvoľnilo automaticky 

tým, že predchádzajúci člen VR ÚSlL SAV, v. v. i. Radoslav Passia bol dňa 17. 1. 2022 

zvolený za člena SR ÚSlL SAV, v. v. i. Uchádzači/uchádzačky o funkciu člena VR ÚSlL 

SAV, v. v. i. mohli predsedníčke SR ÚSlL SAV, v. v. i. oznámiť svoju kandidatúru do 21. 

februára 2022. Toto právo ako jediná kandidátka využila Ľubica Schmarcová. 

 

K bodu 2 
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Do mandátovej komisie bol zvolený Viliam Nádaskay, do volebnej komisie Radoslav Passia. 

Ivana Taranenková odovzdala vedenie volebného zhromaždenia Radoslavovi Passiovi, ktorý 

oboznámil voličov s pravidlami volieb podľa vzorového volebného a nominačného poriadku. 

V doplňovacích voľbách budú voliči voliť jednu členku vedeckej rady, ktorej funkčné 

obdobie potrvá do konca funkčného obdobia VR ÚSlL SAV, v. v. i.. Oprávnenými voličmi sú 

zamestnanci ústavu, spĺňajúci kvalifikačné kritériá a kritérium výšky úväzku, a tiež študenti 

tretieho stupňa vysokoškolského štúdia v dennej forme štúdia po vykonaní dizertačnej skúšky. 

Počet oprávnených voličov je 23. Kandidátka bude zvolená, ak získa nadpolovičnú väčšinu 

hlasov prítomných oprávnených voličov. 

 

K bodu 3 

Ľubica Schmarcová predstavila akademickej obci ÚSlL SAV, v. v. i. svoju predstavu 

o pôsobení vo VR ÚSlL SAV, v. v. i., ktorú dostali voliči k dispozícii v písomnej forme. 

V rámci svojho vystúpenia prezentovala zámer sústrediť sa na špecifikovanie vedeckej 

koncepcie inštitúcie prostredníctvom konkrétnej projektovej orientácie; predmetný zámer 

nadväzuje na jej aktívnu vedeckú prax a  skúsenosti s praktickým projektovým 

manažmentom. Ako špecifickú oblasť záujmu uviedla rozvoj medzinárodnej spolupráce 

formou medzinárodných projektov. Za ďalšiu prioritu označila systém evaluácie, hodnotenia 

výsledkov výskumnej činnosti zamestnancov a inštitúcie ako celku.  

Radoslav Passia ďalej otvoril diskusiu. Ivana Taranenková poďakovala Ľubici Schmarcovej 

za jej kandidatúru a vyzdvihla jej skúsenosti, know-how a možné prínosy jej pôsobenia vo VR 

ÚSlL SAV, v. v. i.  

 

K bodu 4 

Radoslav Passia a Ivana Taranenková predstavili voličom podrobnejšie informácie k modelu 

voľby. Oprávnení voliči dostali do svojich schránok elektronickej pošty odkazy na stránku 

s elektronickým hlasovaní. V čase od 10:12 do 10:20 prebehla voľba kandidátov do VR ÚSlL 

SAV, v. v. i. elektronickou formou prostredníctvom platformy Adoodle.  

 

K bodu 5 

Radoslav Passia vyhlásil výsledky hlasovania. 

 

Počet oprávnených voličov: 23 

Počet prítomných voličov: 21 



3 
 

Počet hlasov odovzdaných v prospech Ľubice Schmarcovej: 20 

 

Ľubica Schmarcová bola zvolená za členku VR ÚSlL SAV, v. v. i.  

 

Úspešná kandidátka sa poďakovala akademickej obci ÚSlL SAV, v. v. i. za dôveru. Ivana 

Taraneková jej zablahoželala ku zvoleniu.  

 

K bodu 6 

Ivana Taranenková uzatvorila doplňovacie voľby o 10:25 a otvorila rokovanie celoústavnej 

schôdze k prevádzkovým otázkam. 

 

 

V Bratislave dňa 7. 3. 2022 

 

Prítomní členovia SR ÚSlL SAV, v. v. i.:  

Ivana Taranenková (predsedníčka), Martin Braxatoris, Erika Brtáňová, Dana Hučková, 

Radoslav Passia 

 

Zapísal: Martin Braxatoris                    

 

Overili:  

Viliam Nádaskay 

Radoslav Passia 

 

 

Príloha: Kópia obrazovky s výsledkami voľby 
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Kópia obrazovky s výsledkami voľby 

Príloha k zápisnici z doplňovacích volieb do VR ÚSlL SAV, v. v. i., ktoré sa konali dňa 7. 3. 

2022 videokonferenčne 

 

 

 

     

 

 

 


