
 Oznámenie Vedeckej rady Ústavu orientalistiky SAV, v.v.i,  

o konaní voľby členov Správnej rady Ústavu orientalistiky SAV, v.v.i 

 
Názov a sídlo organizácie: 

Ústav orientalistiky SAV, v.v.i, Klemensova 19, 813 64 Bratislava 

 

Špecifikácia funkcie a počet miest, ktoré sa obsadzujú voľbou: 

Člen Správnej rady Ústavu orientalistiky SAV, v.v.i, počet miest 4 

 

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

Členovia Správnej rady sú volení spomedzi zamestnancov verejnej výskumnej inštitúcie. 

a) Zoznam dokladov, ktoré musí kandidát predložiť: 

1. Kandidatúra na člena Správnej rady ÚO SAV, v.v.i, ktorá má obsahovať písomné 

oznámenie o kandidovaní do volieb na člena Správnej rady ÚO SAV, v.v.i (meno, 

priezvisko, tituly, úväzok na pracovisku),  

2. písomnú prezentáciu predstavy kandidáta o jeho pôsobení v Správnej rade ÚO SAV, 

v.v.i, 

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

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

úkony v plnom rozsahu  

 

b) Forma: doc, pdf resp. textový súbor 

 

c) Spôsob, akým kandidáti môžu predložiť povinne predkladané doklady za 

účelom ich zverejnenia:  

Povinne predkladané doklady vo vytlačenej podobe s originálnymi podpismi je potrebné 

doručiť do Ústavu orientalistiky SAV, v.v.i,  a rovnako v elektronickej forme  (výpis z 

registra trestov a čestné prehlásenie o spôsobilosti sa v elektronickej podobe 

nepredkladá) predsedníčke Vedeckej rady Ústavu orientalistiky SAV, v.v.i,  na mailovú 

adresu (martina.buckova@gmail.com). Písomné prezentácie kandidátov predsedníčka 

VR zverejní rovnakým spôsobom ako oznámenie o voľbách, najmenej 3 pracovné dni 

pred dňom ich konania. 

 

d) Lehota na predloženie: do 1. februára 2022  

 

Miesto a čas konania pohovoru a voľby: 

Pohovor aj voľba sa uskutočnia v Ústave orientalistiky SAV, v.v.i., tajným hlasovaním, dňa  

8. februára 2022, začiatok volieb o 10:00. 

Poznámka: Pravidlá definujúce Správnu radu v.v.i, a jej úlohy, pravidlá určujúce oprávnených 

kandidátov do Správnej rady, a oprávnených voličov, pravidlá určujúce formu vyhlásenia a 

priebehu volieb stanovujú dokumenty v prílohe 

 

                                                                                                           V Bratislave, 10.1.2022 

                                                                                                        Mgr. Martina Bucková, PhD.  

                                                                                                          predsedníčka VR ÚO SAV 

Prílohy: 

ÚO SAV – volebný poriadok na členov SR v.v.i. pdf 

Zákon o v.v.i: ZZ_2017_243_20211101.pdf 

SAV - vzorový volebný poriadok na členov SR v.v.i. .pdf 

mailto:martina.buckova@gmail.com


SAV - vzorový volebný a nominačný poriadok na členov SR v.v.i. dod1.pdf 

 


