
   
 

 
 

Oznámenie o konaní voľby člena Vedeckej rady Ústavu polymérov SAV, 

v.v.i.  

 

Správna rada Ústavu polymérov SAV, v. v. i. vyhlasuje konanie voľby člena Vedeckej rady 

verejnej výskumnej inštitúcie. 

 

Názov a sídlo organizácie: 

Ústav polymérov  SAV, v.v.i., Dúbravská cesta 9, 845 41 Bratislava, Slovenská republika (ďalej 

len „organizácia“) 

 

Špecifikácia voľby:  

Voľba jedného člena Vedeckej rady organizácie, ktorý je volený spomedzi zamestnancov 

organizácie oprávnených kandidovať na túto pozíciu. 

 

Spôsob kandidatúry a predloženia dokladov:  

Všetky dokumenty potrebné ku kandidatúre podľa doleuvedeného zoznamu musia byť 

odovzdané v písomnej forme na sekretariáte organizácie do 2.2.2022 do 12,00 hod. alebo 

poštou na adresu Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc., Ústav polymérov SAV, v. v. i., 

Dúbravská cesta 9, 845 41 Bratislava.  V prípade zasielania poštou zásielka musí byť do tejto 

lehoty doručená na sekretariát organizácie. Prihlášku a životopis je potrebné poslať zároveň aj 

v PDF forme elektronicky na adresu predsedu Správnej rady organizácie 

(jaroslav.mosnacek@savba.sk) pre zverejnenie na webovom sídle organizácie. 

 

Zoznam požadovaných dokumentov: 

- prihláška podpísaná kandidátom, obsahujúca stručnú predstavu o pôsobení vo Vedeckej rade 

organizácie, 

- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, 

- štruktúrovaný životopis, 

 

Požiadavky na kandidáta: 

- pracovný pomer na Ústave polymérov SAV, v. v. i., 

- bezúhonnosť, 

- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 

- prax v riadení priamo podriadených zamestnancov či už v rámci organizačnej štruktúry 

právnickej osoby alebo v rámci projektu výskumu a vývoja alebo projektu rozvoja 

infraštruktúry výskumu a vývoja a 

- 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 príbuznom 

odbore a zároveň získaný kvalifikačný stupeň IIa 

 

Dôležité termíny: 

20.1.2022 vyhlásenie voľby  

2.2.2022 podanie kandidatúry a odovzdanie dokumentov kandidátov, 

2.2.2022 zverejnenie písomnej predstavy kandidátov o ich pôsobení vo Vedeckej rade, 

2.2.2022 zverejnenie zoznamu oprávnených voličov 

8.2.2022 voľba oprávnenými voličmi 

 

Spôsob voľby: 

Voľba člena Vedeckej rady organizácie sa uskutoční tajným hlasovaním, pričom oprávnení 

voliči volia 1 člena zakrúžkovaním najviac 1 mena zo zoznamu kandidátov. Kandidát bude 

zvolený, ak získa nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných oprávnených voličov. Ak žiadny 

kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných oprávnených voličov, po krátkej 

prestávke sa uskutoční druhé, prípadne tretie kolo volieb. Ak sa člena vedeckej rady nepodarí 

zvoliť ani po troch kolách voľby, správna rada vyhlási, že člena vedeckej rady sa nepodarilo 

zvoliť. 

 

Miesto a čas pohovoru a voľby: 

 

- 8.2.2022 o 9:30 online spôsobom, 

- link na online voľbu bude pre kandidátov a oprávnených voličov zverejnený spolu so 

zoznamom oprávnených voličov. 

 

 

V Bratislave, 20.1.2022 

 

Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc. 

predseda Správnej rady organizácie 

  


