
Oznámenie Správnej rady organizácie o konaní voľby člena Vedeckej rady Ústavu krajinnej 
ekológie Slovenskej akadémie vied (ÚKE SAV v.v.i.), Štefánikova 3, 814 99 Bratislava 

Vážené kolegyne a kolegovia, 

 Člen Vedeckej rady  Mgr. Peter Bezák, PhD. sa vzdal svojho členstva vo Vedeckej rade ÚKE SAV, v.v.i. 
vzhľadom na svoju úspešnú kandidatúru do Správnej rady ÚKE SAV, v.v.i. Keďže v Zakladacej listine 
ÚKE SAV v. v. i. je stanovený počet 7 členov Vedeckej rady ÚKE SAV, v.v.i., je potrebné dovoliť  jedného 
jej nového člena. Podľa  volebného a nominačného poriadku na funkciu člena Vedeckej rady verejnej 
výskumnej inštitúcie (ďalej v.v.i.) musí byť tento člen externý, z inštitúcie ktorá nie je v právnej forme 
v.v.i. Proces nominácie a voľba prebieha na základe   volebného a nominačného poriadku na funkciu 
člena vedeckej rady v.v.i. 

Na funkciu člena Vedeckej rady ÚKE SAV v.v.i. 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 za nedbanlivostný trestný čin na nepodmienečný 
trest odňatia slobody (ak odsúdenie nebolo zahladené), 
b) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a 
c) nie je zamestnancom ÚKE SAV, v. v. i.  
d) je z hospodárskej praxe 
 
Správna rada ÚKE SAV má tieto požiadavky na kandidáta do Vedeckej rady ÚKE SAV v.v.i.: 

1.  Musí uskutočňovať niektorú z činností podľa § 1 ods. 4 zákona o v.v.i. čiže a) uskutočňovanie 
výskumu; b) zabezpečovanie a správa infraštruktúry výskumu a vývoja; c) získavanie, spracúvanie 
a šírenie informácií z oblasti vedy a techniky, a tiež poznatkov z vlastného výskumu a vývoja; d) 
zabezpečovanie aplikačného výskumu a prenos vedeckých výsledkov do reálnej praxe; e) 
spolupráca v oblasti vedy a techniky s vysokými školami, ostatnými právnickými osobami 
uskutočňujúcimi výskum a vývoja s podnikateľmi (zamestnanec, ktorý priamo riadi prácu 
podriadených zamestnancov), či už v rámci organizačnej štruktúry právnickej osoby, alebo v rámci 
projektu výskumu a vývoja, alebo projektu rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja.  

2. Má vysokoškolské vzdelanie najmenej tretieho stupňa alebo vzdelanie získané v zahraničí, ktoré je 
svojím rozsahom a obsahom rovnocenné s vysokoškolským vzdelaním najmenej tretieho stupňa. 

 
Kandidáti predložia svoje stručné CV a opis najvýznamnejších vedeckých a aplikačných výsledkov 
v oblasti  krajinnoekologického výskumu  ako dokumenty vo formáte .docx alebo .pdf  do piatka  
4.3.2022 12:00 na e-mailovú adresu directorile@savba.sk 
 
Oprávnení voliči kandidáta na člena Vedeckej rady ÚKE SAV v.v.i. 
Volia oprávnení voliči organizácie v zmysle § 23 ods. 2 zákona o v.v.i., teda zamestnanci ÚKE SAV v.v.i., 
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 v organizácii niektorú z činností podľa § 1 ods. 4 čiže a) uskutočňovanie výskumu; b) 
zabezpečovanie a správa infraštruktúry výskumu a vývoja; c) získavanie, spracúvanie a šírenie 



informácií z oblasti vedy a techniky, a tiež poznatkov z vlastného výskumu a vývoja; d) podieľanie 
sa v spolupráci s vysokou školou na uskutočňovaní študijných programov tretieho stupňa 
vysokoškolského štúdia; e) spolupráca v oblasti vedy a techniky s vysokými školami, ostatnými 
právnickými osobami uskutočňujúcimi výskum a vývoj. 

3. Sú v pracovnom pomere s organizáciou v rozsahu najmenej polovice ustanoveného týždenného 
pracovného času. 

Hlasovať môžu iba oprávnení voliči. 

Zoznam oprávnených voličov: 

Barančok, Peter, RNDr. , CSc. 
Barančoková, Mária, RNDr., PhD. 
Baránková, Zuzana, Ing., PhD. 
Bezák, Peter, Mgr., PhD. 
Bezáková, Magdaléna, RNDr., PhD. 
Boltižiar, Martin, prof. PaedDr. PhDr. RNDr., PhD. 
Borovská, Jana, RNDr., PhD. 
Borovský, Igor, Ing. 
Černecký, Ján, Mgr., PhD. 
Dobrovodská, Marta, RNDr., PhD. 
Gajdoš, Peter, RNDr., CSc. 
Gašparovičová, Petra, Mgr., PhD. 
Gerhátová, Katarína, Mgr., PhD. 
Halabuk, Andrej, Mgr., PhD. 
Halada, Ľuboš, RNDr., CSc. 
Hilbert, Hubert, RNDr., PhD. 
Hladká, Alexandra, Mgr. 
Hurajtová, Natália , Mgr. 
Hutárová, Daniela, Mgr., PhD. 
Izakovičová, Zita, doc. RNDr., PhD. 
Kalivoda, Henrik, Mgr., PhD. 
Kanka, Róbert, RNDr., PhD. 
Kenderessy, Pavol, Mgr., Ph.D. 
Klimantová, Alexandra, Mgr., PhD. 
Kocmanová, Alexandra , Mgr. 
Kollár, Jozef, Mgr., PhD. 
Košanová, Svetlana, Ing. 
Kozelová, Ivana, Mgr., PhD. 
Krnáčová, Zdena, RNDr., PhD. 
Kubáčková, Andrea, Mgr. 
Kubicová, Zuzana, Ing. 
Lieskovská, Dana, Mgr., PhD. 
Lieskovský, Juraj, Mgr., PhD. 
Lucová, Miloslava, Ing. 
Matušicová, Noémi, RNDr., PhD. 
Merganičová, Katarína, Dr.nat.techn. Ing., PhD. 
Miklósová, Viktória, RNDr., PhD. 
Mojses, Matej, Ing., PhD. 
Moyzeová, Milena, RNDr., PhD. 



Palaj, Andrej, Mgr., PhD. 
Piscová, Veronika, Mgr., PhD. 
Ponecová, Zuzana, Mgr. 
Purgat, Pavol, Mgr. 
Raniak, Andrej, Ing. 
Rusňák, Tomáš, Mgr., PhD. 
Šíblová, Zuzana, Mgr. 
Špulerová, Jana, Ing., PhD. 
Štefunková, Dagmar, Ing., PhD. 
Vlachovičová, Miriam, Mgr., PhD. 

 
Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu, ktorá neumožňuje uskutočniť voľbu fyzicky, zvolili 
sme na základe Volebnému a nominačnému poriadku na funkciu člena Vedeckej rady v.v.i. spôsob 
voľby per rollam elektronicky využitím platformy ADOODLE čiže prostriedkom hlasovania, ktoré zaručí 
anonymitu hlasujúcich. 
 
Voľba člena Vedeckej rady v.v.i. sa uskutoční  v utorok, 15.3.2022 o 10.00 hod. využitím platformy 
ADOODLE, link prostredníctvom ktorého sa bude hlasovať a zoznam kandidátov do Vedeckej rady ÚKE 
SAV v.v.i. bude zaslaný oprávneným voličom pred voľbou. 
 
Zita Izakovičová 
Predseda SR ÚKE SAV v.v.i. 
 
 


