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V dokumente sa pre zjednodušenie používa iba mužský tvar niektorých podstatných mien (napr. člen, kandidát a pod.).  

Pri každom použití takéhoto podstatného mena však výraz zahŕňa rovnako osoby mužského aj ženského pohlavia. 

Správna rada Geografického ústavu SAV, v. v. i., 

Štefánikova 49, 814 73 Bratislava 

v zmysle Volebného a nominačného poriadku na funkciu člena vedeckej rady Geografického ústavu SAV, v. v. i. 

(ďalej ako „Poriadok“) 

VYHLASUJE 

voľby do vedeckej rady Geografického ústavu SAV, v. v. i. 

 

Pohovor s kandidátmi a voľba členov vedeckej rady sa uskutoční prezenčno-videokonferenčne 

dňa 17. 10. 2022 o 13:30 

 

Prezenčne v knižnici Geografického ústavu SAV, Štefánikova 49, Bratislava, miestnosť č. 323  

a on-line prostredníctvom platformy „ZOOM“ a využitím nástrojov „Google Forms“ a „ADoodle.org“ 

Link na pripojenie prostredníctvom platformy „ZOOM“: https://us06web.zoom.us/j/4487940982 

Link pre hlasovanie bude zaslaný oprávneným voličom pripojeným on-line prostredníctvom platformy „ADoodle.org“. 

Počas on-line pripojenia je potrebné sa prezentovať prostredníctvom Google Forms a uviesť platnú e-mailovú adresu. 

Tajné hlasovanie bude umožnené najskôr po skončení pohovoru s internými kandidátmi. 

 

Riadne voľby členov vedeckej rady Geografického ústavu SAV, v. v. i., ustanoví kompletné zloženie vedeckej rady 

(ďalej ako „VR“) Geografického ústavu SAV, v. v. i. (ďalej ako „GgÚ“). 

VR GgÚ má deväť členov, pričom najmenej traja členovia VR musia byť zástupcovia hospodárskej praxe alebo 

zástupcovia užívateľov výsledkov výskumu, ktorí nie sú zamestnancami žiadnej verejnej výskumnej inštitúcie 

a pričom najmenej jeden z týchto členov VR zároveň nie je zamestnancom žiadnej vysokej školy. Ostatní členovia 

vedeckej rady sú zamestnancami organizácie. 

Funkčné obdobie VR je päťročné. 

 

V zmysle ustanovenia ods. 1 článku I Poriadku sa členom VR GgÚ môže stať len ten, kto:  

a) je bezúhonný; za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin 

(ak odsúdenie nebolo zahladené) alebo nedbanlivostný trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody 

(ak odsúdenie nebolo zahladené), 

b) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 

c) má vysokoškolské vzdelanie najmenej tretieho stupňa alebo vzdelanie získané v zahraničí, ktoré je svojím 

rozsahom a obsahom rovnocenné s vysokoškolským vzdelaním najmenej tretieho stupňa, v študijnom odbore 

zodpovedajúcom predmetu činnosti organizácie alebo v príbuznom odbore a zároveň získal vedecký 

kvalifikačný stupeň IIa; pri externých členoch vedeckej rady sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie najmenej 

druhého stupňa alebo vzdelanie získané v zahraničí, ktoré je svojím rozsahom a obsahom rovnocenné 

s vysokoškolským vzdelaním najmenej druhého stupňa. 

  

https://us06web.zoom.us/j/4487940982


__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V dokumente sa pre zjednodušenie používa iba mužský tvar niektorých podstatných mien (napr. člen, kandidát a pod.).  

Pri každom použití takéhoto podstatného mena však výraz zahŕňa rovnako osoby mužského aj ženského pohlavia. 

V zmysle ustanovenia ods. 2 článku I Poriadku je kandidát na interného člena VR GgÚ povinný: 

a) predložiť písomnú predstavu o pôsobení vo vedeckej rade, 

b) zúčastniť sa pohovoru v rámci voľby člena/členov vedeckej rady. 

 

Kandidáti na interných členov VR z radov zamestnancov GgÚ musia predložiť písomnú prezentáciu predstavy 

o svojom pôsobení vo VR najneskôr do 10. 10. 2022 do 16.00 hod na sekretariát riaditeľa GgÚ, č. dverí 325 v zalepenej 

obálke s označením „Voľba vedeckej rady – NEOTVÁRAŤ“. Povinnou prílohou je čestné vyhlásenie o bezúhonnosti. 

Vzor čestného vyhlásenia o bezúhonnosti je súčasťou prílohy 1 tohto oznámenia. 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

Kandidáti na členov VR z radov zástupcov hospodárskej praxe alebo zástupcovia užívateľov výskumu musia 

predložiť súhlas s kandidatúrou na člena VR najneskôr do 12. 10. 2022 do 16.00 hod, a to aspoň jedným z uvedených 

spôsobov: 

a) písomne na sekretariát riaditeľa GgÚ, č. dverí 325 v zalepenej obálke s označením „Voľba vedeckej rady – 

EXTERNÝ ČLEN“ 

b) elektronicky prostredníctvom e-mailovej adresy geogsekr@savba.sk s označením predmetu správy „Voľba 

vedeckej rady – EXTERNÝ ČLEN“ 

Vzor súhlasu s kandidatúrou na člena VR je súčasťou prílohy 2 tohto oznámenia. 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov kandidáti súhlasia so správou, spracovaním a 

uchovaním osobných údajov uvedených vo všetkých doručených dokumentoch za účelom volieb do vedeckej rady 

Geografického ústavu SAV, v. v. i. 

Zverejnené oznámenie spĺňa všetky náležitosti podľa ustanovení uvedených v článku III Volebného a nominačného poriadku na funkciu člena 

vedeckej rady Geografického ústavu SAV, v. v. i. 

Doplňujúce informácie k priebehu volieb a o iných ustanoveniach sú dostupné v uvedenom dokumente zverejnenom on-line: 

http://www.geography.sav.sk/dokumenty/vnutorne-predpisy-vvi/. 

mailto:geogsekr@savba.sk
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