
Oznámenie Vedeckej rady Ústavu Vied o Zemi SAV o konaní voľby členov Správnej rady Ústavu 

Vied o Zemi SAV, v.v.i. 

a) Názov a sídlo organizácie: Ústav Vied o Zemi SAV, v.v.i.,  

Dúbravská cesta 9, 814 04 Bratislava  

b) Špecifikácia funkcie a počet miest, ktoré sa obsadzujú voľbou:  

Člen Správnej rady Ústavu Vied o Zemi SAV, v.v.i., 4 miesta.  

c) Obsah, forma, spôsob predloženia a lehota na predloženie kandidatúry:  

Členovia Správnej rady sú volení spomedzi zamestnancov verejnej výskumnej inštitúcie. Kandidatúra 

musí obsahovať písomné oznámenie o kandidovaní do volieb na člena Správnej rady Ústavu Vied o Zemi 

SAV, v.v.i. a ďalšie povinne predkladané doklady. Oznámenie o kandidovaní musí byť vytlačené na 

papieri s originálnym podpisom. Kandidatúru kandidáti predložia predsedovi VR osobne alebo poštou. 

Lehota na predloženie kandidatúry je 10.3.2022, v prípade zaslania poštou rozhoduje dátum podania 

poštovej zásielky.  

d) Zoznam dokladov, ktoré musí kandidát predložiť:  

1. písomnú prezentáciu predstavy kandidáta o jeho pôsobení v správnej rade,  

2. výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,  

3. čestné prehlásenie, že nebol úplne ani čiastočne zbavený spôsobilosti na právne úkony, 

4. fotokópiu dokladu, potvrdzujúcu splnenie požiadavky na vzdelanie kandidáta (minimálne ukončeného 

vysokoškolského vzdelania II. stupňa).  

e) Spôsob, akým kandidáti môžu predložiť povinne predkladané doklady podľa písmena d) tohto 

odseku za účelom ich zverejnenia:  

Povinne predkladané doklady kandidáti predložia predsedovi VR osobne alebo poštou vytlačené na 

papieri s originálnymi podpismi, pričom predstavy kandidáta o jeho pôsobení v správnej rade doručia 

okrem papierovej formy i v elektronickej forme, ktorú predseda VR zverejní rovnakým spôsobom ako 

oznámenie o voľbách najmenej 3 pracovné dni pred dňom konania pohovoru.  

f) Miesto a čas konania pohovoru podľa článku IV ods. 1 písm. c) Vzorového volebného poriadku na 

funkciu člena správnej rady verejnej výskumnej inštitúcie založenej Slovenskou akadémiou vied a 

voľby:  

Pohovor s kandidátmi sa uskutoční telekonferenčne, prostredníctvom platformy ZOOM, dňa 15.3.2022 o 

09:00. Voľby sa uskutočnia elektronicky prostredníctvom platformy ADoodle dňa 15.3.2022 od 11:00 do 

14:00.  

Schválené per rollam na zasadnutí Vedeckej rady Ústavu Vied o Zemi SAV dňa 14.02.2022, upravené 

2.3. 2022.      Mgr. Adam Tomašových, DrSc. 


