
Doplňujúce voľby do Správnej rady  
Ústavu orientalistiky SAV, v.v.i., 14.7.2022 

 
1. Vedecká rada ÚO SAV, v.v.i. dňa 14. 7. 2022 zorganizovala doplňujúce voľby do Správnej rady ÚO 

SAV, v.v.i. z dôvodu odchodu člena SR ÚO SAV, v.v.i., A. Rácovej do dôchodku. Proces voľby bol 

rozvrhnutý na časové obdobie od 10:00-11:00 hod. 

2. Správna rada ÚO SAV, v.v.i. má byť podľa zákona o v.v.i. zložená zo 4 členov + riaditeľ ústavu. 

Členovia musia byť zvolení nadpolovičnou väčšinou. 

3. Záujem o funkciu člena Správnej rady ÚO SAV, v.v.i. v doplňujúcich voľbách prejavila: L. Kubrická.  

4. Predsedníčka VR ÚO SAV, v.v.i. potvrdila, že kandidátka dodala všetky potrebné dokumenty 

(prihláška kandidáta, písomná prezentácia, výpis z registra trestov, čestné prehlásenie o spôsobilosti 

na právne úkony). 

5. M. Bucková informovala o procese prípravy voľby Správnej rady ÚO SAV, v.v.i., ktorú zabezpečovala. 

Pracovníci ústavu a členovia VR ÚO SAV, v.v.i. boli o jednotlivých krokoch a pravidlách pravidelne 

informovaní. 

6. Zo strany voličov neboli na predložené materiály kandidáta vznesené žiadne zásadné pripomienky. 

7. Do volebnej komisie bol zvolený S. Trnovec. 

8. Výsledky voľby Správnej rady ÚO SAV, v.v.i: Z 14 oprávnených voličov bolo 11 prítomných. Bolo 

odovzdaných 11 hlasovacích lístkov. Všetky odovzdané hlasy boli platné. 

9. V doplňujúcich voľbách do Správnej rady ÚO SAV, v. v. i. bola zvolená kandidátka L. Kubrická, počtom 

hlasov 11. 

10. Po doplňujúcich voľbách do Správnej rady ÚO SAV, v.v.i. sa uvedená rada skladá z nasledujúcich 

členov: L. Kubrická, V. Verešová, S. Trnovec, D. Zhang-Cziráková  a riaditeľ ÚO SAV, v.v.i. D. Magdolen. 

10. Predsedníčka VR ÚO SAV, v.v.i. vypracovala v zmysle zákona 243/2017 o v.v.i. zápisnicu z volieb 

a písomne informovala riaditeľa ÚO SAV, v.v.i. o výsledku volieb. 

11. Prezenčná listina v prílohe. 

 

                                                                                Zapísala predsedníčka VR ÚO SAV, v.v.i. Martina Bucková 

 

 

                                                                                                             Overil člen VR ÚO SAV, v.v.i. Jozef Hudec 

 

 

 

 

   Bratislava, 14. 7. 2022                         

 


