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Oznámenie o konaní voľby členov vedeckej rady  

ÚSTACH SAV v. v. i. 
 

 

Správna rada ÚSTARCH SAV, v. v. i. oznamuje konanie volieb členov vedeckej rady verejnej 

výskumnej inštitúcie (ďalej len v. v. i.). Právomoci členov vedeckej rady sú vymedzené v zákone 

č. 243/2017, z.z., §18, ods. 1-8. Voľba sa riadi Volebným a nominačným poriadkom na funkciu 

člena vedeckej rady. 

 

Názov a sídlo organizácie: Ústav stavebníctva a architektúry SAV, v. v. i., Dúbravská cesta 9,      

845 03 Bratislava (ďalej len „organizácia“). 

 

Počet miest, ktoré sa obsadzujú voľbou: 5 (§18. ods. 2); z toho 3 interní a 2 externí 

 

Volia oprávnení voliči organizácie v zmysle § 23 ods. 2 zákona o verejnej výskumnej inštitúcii. 

 

Požiadavky na kandidátov: 

• vysokoškolské vzdelanie najmenej tretieho stupňa alebo svojím rozsahom a obsahom 

rovnocenné vzdelanie získané v zahraničí a pre interných členoch zároveň kvalifikačný stupeň 

IIa, 

• prax v oblasti pôsobnosti vedeckého pracoviska minimálne 3 roky. 

 

Zoznam predkladaných dokladov: 

• prihláška podpísaná kandidátom/kandidátkou, 

• prezentácia predstavy kandidáta/kandidátky o jeho pôsobení vo vedeckej rade v. v. i. 

 

Lehota na predloženie kandidatúry:  22. apríla 2022 do 1200 hod., v prípade zasielania poštou 

zásielka musí byť do tejto lehoty doručená na sekretariát organizácie. 

 

Spôsob predloženia dokladov: Všetky dokumenty je potrebné doručiť osobne, alebo poštou na 

sekretariát organizácie, Dúbravská cesta 9, 845 03 Bratislava. Dokumenty budú adresované SR 

organizácie v uzatvorenej obálke s označením: Voľby do VR a zároveň v .pdf  elektronicky na 

adresu sekretariátu organizácie (usarstav@savba.sk), za účelom ich zverejnenia.  

 

Miesto a čas konania pohovoru a voľby: 26. apríla 2022 online formou od 9:00. Voľba bude 

nasledovať bezprostredne po prezentáciách predstáv kandidátov. 

 

 

 

 

 V Bratislave 29. 3. 2022 prof. Dr. Ing. Martin Palou 

 predseda správnej rady  

 Ústavu stavebníctva a architektúry SAV, v. v. i. 
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