
Oznámenie o konaní volieb členov Správnej rady EÚ SAV,  

verejnej výskumnej inštitúcie 
 

 

Vedecká rada EÚ SAV oznamuje konanie volieb členov Správnej rady EÚ SAV, verejnej 

výskumnej inštitúcie (ďalej len v. v. i.).  

 

Názov a sídlo organizácie: Ekonomický ústav SAV, v. v. i., Šancová 56, 811 05 Bratislava  

 

Počet miest, ktoré sa obsadzujú voľbou: 4 

 

Požiadavky na kandidátov:  

Na funkciu člena správnej rady verejnej výskumnej inštitúcie založenej Slovenskou akadé-

miou vied (ďalej tiež „organizácia“) môže kandidovať len ten, kto: 

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

úmyselný trestný čin (ak odsúdenie nebolo zahladené) alebo za nedbanlivostný trestný 

čin na nepodmienečný trest odňatia slobody (ak odsúdenie nebolo zahladené), 

b) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a 

c) je v pracovnom pomere s organizáciou minimálne na polovicu ustanoveného pracov-

ného času. 

 

Zoznam predkladaných dokladov: 

 Písomná prezentácia predstavy kandidáta o jeho pôsobení v Správnej rade EÚ SAV, v. v. i. 

(podpísaná kandidátom) 

 Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace. 

 

Lehota na predloženie kandidatúry: 03. 01. 2022  

 

Spôsob predloženia dokladov:  

Všetky dokumenty je potrebné zaslať v elektronickej forme v stanovenej lehote na adresu:  

miroslav.stefanik@savba.sk  

Všetky dokumenty je potrebné zaslať aj v listinnej podobe keď to umožní pandemická situá-

cia. 

Prezentáciu − predstavy kandidáta o jeho pôsobení v Správnej rade EÚ SAV, v. v. i.  je po-

trebné poslať v pdf formáte pre zverejnenie na webovom sídle organizácie. 

Listinné verzie dokumentov budú akceptované aj po uplynutí lehoty na predloženie kandida-

túry. Bude ich potrebné odovzdať osobne, alebo poštou na sekretariát riaditeľa EÚ SAV, v. v. 

i., Šancová 56, 811 05 Bratislava, 1. posch. č. dverí: 26.  

 

 

Miesto a čas konania pohovoru a volieb:  

Pohovory s kandidátmi sa uskutočnia 12. 01. 2022 (streda) o 10:00 h.  

Stretnutie aj voľby prebehnú online, pozvánka na Webex meeting bude zaslaná pred stretnu-

tím. Voľby sa budú konať ihneď po skončení pohovoru s kandidátmi. 

 

 

V Bratislave, 08.12.2021 Mgr. Miroslav Štefánik, PhD. 

 predseda Vedeckej rady EÚ SAV  

mailto:miroslav.stefanik@savba.sk

