
Oznámenie o konaní doplňovacích volieb
 členov Správnej rady ÚMV SAV v.v.i.

Vedecká rada Ústavu materiálového výskumu SAV v Košiciach oznamuje konanie 
doplňovacích volieb členov správnej rady verejnej výskumnej inštitúcie (ďalej len v. v. i.). 

Názov a sídlo organizácie: Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i.
          Watsonova 47, 040 01 Košice 

(ďalej len „organizácia“)

Počet miest, ktoré sa obsadzujú voľbou:  1

Zoznam predkladaných dokladov:
- prihláška za kandidáta do správnej rady podpísaná kandidátom a obsahujúca súhlasné

vyjadrenie riaditeľa, že kandidát spĺňa 5 ročnú požiadavku  minimálnej praxe v riadení
v právnickej  osobe uskutočňujúcej  niektorú z činností  podľa  § 1 ods.  4  zákona č.
243/2017 Z. z. o  verejnej  výskumnej  inštitúcii  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých
zákonov  (ďalej  tiež  “zákon  o  verejnej  výskumnej  inštitúcii”),  pričom riadením sa
myslí minimálne IV. stupeň riadenia podľa Prílohy č. 6 k zákonu č. 553/2003 Z.z.  o
odmeňovaní  niektorých  zamestnancov  pri  výkone  práce  vo  verejnom  záujme  a  o
zmene a doplnení niektorých zákonov („vedúci zamestnanec, ktorý priamo riadi prácu
podriadených zamestnancov“), či už v rámci organizačnej štruktúry právnickej osoby
alebo  v rámci  projektu  výskumu  a vývoja  alebo  projektu  rozvoja  infraštruktúry
výskumu a vývoja 

- písomná predstava kandidáta o jeho pôsobení v správnej rade v. v. i.
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
- profesijný životopis
- kópiu dokladu potvrdzujúcu vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa alebo 

vzdelanie získané v zahraničí, ktoré je svojím rozsahom a obsahom rovnocenné s 
vysokoškolským vzdelaním najmenej druhého stupňa,

Lehota na predloženie kandidatúry: 17. augusta  2018, 14:00 hod., osobne alebo poštou na 
sekretariát sídla organizácie. Rozhoduje termín doručenia zásielky na sekretariát. 

Spôsob predloženia dokladov: všetky dokumenty doručiť osobne alebo poštou na sekretariát
sídla organizácie v zalepenej obálke s označením „Doplňovacie voľby do Správnej rady UMV
SAV v. v.  i..“  Písomnú  predstavu kandidáta  o jeho pôsobení  v správnej  rade je potrebné
poslať zároveň  aj v pdf forme elektronicky na adresu predsedu Vedeckej rady organizácie
(lmedvecky@saske.sk) pre zverejnenie na webovom sídle organizácie.

Miesto a čas konania pohovoru a voľby: Utorok, 28. augusta 2018, v aule na Watsonovej
47,  pohovor  sa  začína   od 9:00  hod.  Voľba  sa  koná  ihneď  po  skončení  pohovorov
s kandidátmi.

 V Košiciach, 6.8.2018 Ing. Ľubomír Medvecký,PhD.
predseda Vedeckej rady ÚMV SAV


