Oznámenie o konaní voľby členov
Správnej rady Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i.
Vedecká rada Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV, verejnej výskumnej inštitúcie (ďalej len
„ÚMMS SAV, v. v. i.“) oznamuje konanie voľby členov Správnej rady ÚMMS SAV, v. v. i.
Na člena Správnej ÚMMS SAV, v. v. i. môže kandidovať len ten, kto:
a) je bezúhonný,
b) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a
c) je v pracovnom pomere s organizáciou minimálne na polovicu ustanoveného pracovného času.
Názov a sídlo organizácie: Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
Dúbravská cesta 9/6319, 845 13 Bratislava (ďalej len „organizácia“)

Špecifikácia funkcie:

Člen Správnej rady ÚMMS SAV, v. v. i.

Počet miest, ktoré sa obsadzujú voľbou: 4
Zoznam predkladaných dokladov:
•
•
•

prihláška podpísaná kandidátom
písomná prezentácia predstavy kandidáta o jeho pôsobení v správnej rade
výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

Spôsob predloženia dokladov:
Všetky dokumenty je potrebné doručiť osobne alebo poštou na sekretariát organizácie,
Dúbravská cesta 9/6319, 845 13 Bratislava (5. poschodie, č. dv. 6.18).
Písomnú prezentáciu predstavy kandidáta o jeho pôsobení v správnej rade je potrebné poslať
zároveň aj elektronicky na e-mailovú adresu peter.mucka@savba.sk za účelom jej zverejnenia na
webovom sídle organizácie.
Lehota na predloženie kandidatúry:

21. januára 2022 (PIATOK), 12:00 hod.

V prípade zasielania poštou zásielka musí byť do tejto lehoty doručená na sekretariát organizácie.
Miesto a čas konania pohovoru a voľby: 4. februára 2022 (PIATOK) o 9:00 hod.
Pohovor sa uskutoční videokonferenčne. Kandidáti si pripravia prezentáciu svojej predstavy
o pôsobení v správnej rade v dĺžke max. 10 min, po ktorej bude nasledovať diskusia. Voľba sa
uskutoční ihneď po skončení pohovorov s kandidátmi.
Voľby sa budú riadiť Vzorovým volebným a nominačným poriadkom na funkciu člena správnej
rady verejnej výskumnej inštitúcie založenej Slovenskou akadémiou vied dostupnom na webovej
stránke https://www.sav.sk/php/download_doc.php?doc_no=10367.
Aktuálny menoslov oprávnených voličov bude zverejnený najmenej tri pracovné dni pred
dňom pohovoru.

V Bratislave 13. 1. 2022

Ing. Peter Múčka, CSc.
poverený člen Vedeckej rady ÚMMS SAV, v. v. i.

