
Oznámenie o konaní voľby členov 

prvej Správnej rady Ústavu geotechniky SAV, verejnej výskumnej inštitúcie,  

po opätovnej transformácii organizácie  

na verejnú výskumnú inštitúciu k 1. 1. 2022 
 
 
Vedecká rada Ústavu geotechniky Slovenskej akadémie vied, verejnej výskumnej inštitúcie, 
oznamuje konanie voľby členov prvej Správnej rady verejnej výskumnej inštitúcie (ďalej len v. v. i.) 
pre funkčné obdobie rokov 2022 – 2027. 
 

Názov a sídlo organizácie: 
Ústav geotechniky SAV, v. v. i., Watsonova 45, 040 01 Košice (ďalej len „organizácia“) 
 

Špecifikácia funkcie a počet miest, ktoré sa obsadzujú voľbou:   
Člen prvej Správnej rady Ústavu geotechniky SAV, v. v. i., počet miest - 4 
 

Zoznam predkladaných dokladov: 
- prihláška podpísaná kandidátom; 
- štruktúrovaný profesijný životopis (preferovaná forma - Europass); 
- písomná prezentácia predstavy kandidáta o jeho pôsobení v Správnej rade ÚGt SAV, v. v. i.; 
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace; 
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu. 
(Vzorové formuláre prihlášky, životopisu, prezentácie a čestného vyhlásenia sú v prílohe tohto 
oznámenia). 
 

Lehota na predloženie kandidatúry:  8. február 2022, 12:00 hod.  
 

Spôsob predloženia dokladov: 
- všetky doklady je potrebné doručiť v stanovenej lehote v písomnej forme osobne alebo poštou 
na sekretariát organizácie - Watsonova 45, 1. posch., č. dverí 53. Písomnú prezentáciu predstavy 
kandidáta o jeho pôsobení v správnej rade je potrebné poslať aj elektronicky vo formáte pdf. na 
adresu predsedu Vedeckej rady organizácie (luptakal@saske.sk) pre jej zverejnenie na webovom 
sídle organizácie. 
 

Termín a miesto konania pohovoru a voľby: 16. február 2022  o 09.30 hod. 
- pohovory s kandidátmi a voľba sa uskutočnia videokonferenčne, link na pripojenie do 

videokonferencie bude zaslaný pred termínom konania pohovoru a voľby; 
- voľba sa bude konať ihneď po skončení pohovoru s kandidátmi formou tajného hlasovania. 
 
 
 

 V Košiciach, 14. januára 2022            Ing. Alena Luptáková, PhD. 
       predsedníčka VR ÚGt SAV, v. v. i.  
 
 

Prílohy: 
Zakladne informacie o SR VVI_2022.pdf 
Zakladne informacie_Volba SR VVI_2022.pdf 
Prihlaska_Volba SR VVI_2022.doc 
Zivotopis_Volba SR VVI_2022.doc 
Prezentacia_Volba SR VVI_2022.doc 
Cestne vyhlasenie_Volba SR VVI_2022.doc 
Vzorový volebný a nominačný poriadok_Volba SR VVI_2022.pdf 


