Volebný poriadok Učenej spoločnosti SAV
Čl. I
Vyhlásenie volieb
Voľby nových členov musia byť vyhlásené minimálne 90 dní pred ich konaním. Termín
konania volieb nových členov učenej spoločnosti vyhlasuje predseda UčS na základe
návrhu VZ UčS a zverejní ho v zmysle ods. (2) čl. VIII štatútu UčS (ďalej len štatút).
Súčasne s vyhlásením volieb zverejní predseda UčS aj maximálny počet riadnych
členov, ktorí môžu byť v predmetných voľbách do UčS zvolení. Tento počet určí VZ
UčS spolu s návrhom termínu volieb, alebo vyplynie z maximálneho počtu daného
štatútom.

Čl. II
Návrhy kandidátov
a) Návrh	
   na	
   kandidáta	
   obsahuje životopis	
   a	
   podklady	
   dokumentujúce	
   tvorivý	
  
prínos	
   kandidáta	
   v	
   zmysle	
   čl.	
   IV	
   štatútu a podľa prílohy 1. tohto volebného
poriadku. Podmienkou pre návrh na člena UčS podľa ods. (2) čl. IV štatútu je
výrazné prekročenie nárokov na hodnosť doktora vied. Uzávierka návrhov je 60 dní
pred konaním volieb. Návrhy sa podávajú na Sekretariát UčS, alebo poštou na adresu
Sekretariátu UčS, pričom rozhodujúci je dátum podania na pošte. Návrh musí byť
doručený aj v digitalizovanej forme na elektronickom nosiči.
b) Medzi návrhy kandidátov sa začlenia aj návrhy, ktoré neboli schválené
v predchádzajúcich voľbách. Návrh možno opakovať najviac 2x po sebe.
c) Každý kandidát musí svojim podpisom potvrdiť súhlas s podaním týkajúceho sa
návrhu.
d) Predseda UčS bezodkladne sprístupní podané návrhy pre členov UčS s výzvou na
garantovanie návrhov. V zmysle čl. VIII ods. (1) štatútu musí byť každý návrh
podporený písomným	
   odporúčaním	
   aspoň	
   dvoch garantov	
   z	
   členov	
   učenej	
  
spoločnosti. Ak návrh podáva člen UčS, tento člen je súčasne považovaný za
garanta a odporúčanie je súčasťou návrhu. Pokiaľ sa z členov UčS neprihlásia
k predloženým návrhom dvaja garanti, bude návrh v zmysle štatútu z volieb
vyradený.

Čl. III
Posudzovanie návrhov
a) Vlastnej voľbe predchádza posudzovanie návrhov minimálne piatimi náhodne
vybratými posudzovateľmi z radov členov UčS. Títo posúdia návrhy nezávisle na
sebe podľa dotazníka v prílohe 2 tohto poriadku. Dotazníky budú spracované
anonymne a výsledky predložené VZ pri voľbe. Výsledkom dotazníka bude
obodovanie návrhu podľa nasledovného systému: 3 výrazná podpora, 2 podpora, 1
slabá podpora, 0 nepodporiť. Z voľby budú vylúčené návrhy z priemernou podporou
menej ako 2.
b) Posudzovatielia sú žrebovaní na zasadnutí Rady UčS. Pokiaľ bude vyžrebovaný
posudzovateľ nezastihnuteľný v priebehu troch pracovných dní, alebo posudzovanie
do tohto času nepotvrdí, o posúdenie návrhu sa požiada náhradník. Ak v takomto
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prípade bude do dátumu vyhodnotenia doručený aj dotazník od pôvodného
posudzovateľa, tento sa bude brať do úvahy.
c) Anonymitu spracovania dotazníkov zabezpečuje predseda UčS.
d) Najneskôr 14 dní pred zasadnutím volebného VZ sa všetkým členom učenej
spoločnosti doručí zoznam navrhovaných kandidátov spolu s návrhmi, stanoviskami
ručiteľov a výsledkami anonymného hodnotenia posudzovateľmi.

Čl. IV
Priebeh volieb
a) Voľby sa uskutočňujú na osobitnom zasadnutí VZ UčS tajným hlasovaním. Voľby
vedie predseda UčS, alebo ním poverený člen Rady UčS. V úvode sa na návrh
predsedajúceho, prípadne pléna UčS aklamačne zvolí 3 členná volebná komisia, ktorá
bude zodpovedná za distribúciu volebných lístkov a spočítanie hlasov.
b) Pred vlastným volebným aktom hovorca garantov príslušného kandidáta krátko
predstaví uchádzača a jeho najvýznamnejší prínos v oblasti vedy.
c) Volebné lístky sa vytvoria separátne pre kandidátov na riadnych a kandidátov na emeritných členov UčS. V prvom kole je na volebnom lístku zoznam všetkých kandidátov
pre danú kategóriu členstva. Na lístku musí byť opísaný spôsob úpravy pri voľbe.
d) Voľby emeritných členov sa uskutočňujú v jednom kole, pričom prítomní členovia VZ
označia kandidátov, z ktorých členstvom súhlasia bez uvedenia poradia. Zvolení sú
kandidáti, ktorí získali väčšinu v zmysle čl. VI, ods. (3) štatútu (ďalej iba
„kvalifikovaná väčšina“).
e) Ak počet oprávnených návrhov na riadnych členov neprekračuje stanovený
maximálny počet pre dané voľby (ďalej iba “limitný”), voľby sa uskutočňujú
jednokolovo ako v ods. d).
f) Ak počet oprávnených návrhov na riadnych členov prekračuje limitný počet, voľby sa
podľa potreby uskutočňujú vo viacerých kolách. V prvom kole voliči označia najviac
limitný počet kandidátov, z ktorých členstvom súhlasia, s uvedením poradia. Ak je
celkový počet kandidátov, ktorí získali kvalifikovanú väčšinu menší alebo rovný ako
limitný, voľba sa ukončí a zvolení sú títo kandidáti. Ak je celkový počet kandidátov,
ktorí získali kvalifikovanú väčšinu väčší ako limitný postupuje sa nasledovne:
i)
priamo sú zvolení kandidáti, ktorých priemerné poradie je menšie ako
(0.5*limit+1). V prípade, že voliteľ neoznačil kandidáta, ako poradie sa mu počíta
hodnota (limit+1)
ii)
Do ďašieho kola postupujú ostatní kandidáti, ktorí získali kvalifikovanú väčšinu.
Limitný počet sa zníži o počet priamo zvolených kandidátov a postupuje sa od
začiatku podľa ods. f)
iii)
V prípade, že počnúc druhým kolom zostane limit v dvoch po sebe nasledujúcich
kolách rovnaký, zvolení sú tí kandidáti, ktorí získali najviac hlasov. V prípade
rovnosti hlasov rozhoduje priemerné poradie. Ak sa nebude dať na doplnenie
limitného počtu uplatniť ani toto pravidlo, uskutoční sa ďalšie kolo iba
s kandidátmi, medzi ktorými nebolo možné rozhodnúť.

V Bratislave, 16. 3. 2012
Prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc.
(predseda UčS SAV)
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