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zamestnancom ÚK SAV, v. v. i. 

TU 

 

Váš list číslo/zo dňa   Naše číslo     Vybavuje/linka   Bratislava   
   UKSAV/021/B4/2022  Sliacky   11. 1. 2022 

 

 

Vec: Vyhlásenie doplňujúcej voľby na členov Správnej rady ÚK SAV, v. v. i. 

 

Správna rada Ústrednej knižnice SAV, v. v. i. (ďalej len Správna rada) má podľa 

Zakladacej listiny ÚK SAV, v. v. i. päť členov (riaditeľ + štyria členovia sú volení). 

Vzhľadom na to, že sa, vo voľbe na členov Správnej rady konanej dňa 11. 1. 2022, podarilo, 

zo všetkých štyroch členov správnej rady, zvoliť len dvoch, vyhlasujem doplňujúcu voľbu. 

 

V doplňujúcej voľbe budú oprávnení voliči ÚK SAV, v. v. i. voliť dvoch členov Správnej 

rady. 

 

Doplňujúca voľba sa uskutoční v zmysle Vzorového volebného poriadku na člena správnej 

rady v. v. i. založenej SAV, resp. Dodatku č. 1 a 2 k Vzorovému volebnému poriadku na 

člena správnej rady v. v. i. založenej SAV, a to konkrétne na základe čl. 1 (4) (1): Ak 

organizácia nemá zriadenú vedeckú radu, voľbu členov správnej rady vyhlasuje a organizuje 

riaditeľ organizácie. 

 

Podrobnosti oznámenia: 

 
a) Ústredná knižnica SAV, v. v. i., Klemensova 19, 814 67 Bratislava, 

b) dvaja členovia Správnej rady Ústrednej knižnice SAV, v. v. i., 

c) kandidatúru na člena/členku Správnej rady Ústrednej knižnice SAV, v. v. i. je možné 

predkladať do 17. 1. 2022 do 12.00 hod. a to e-mailom adresovaným na: riaditeľa 

ÚK SAV, v. v. i. v kópii na zástupkyňu riaditeľa, 

d) kandidát na člena/členku Správnej rady Ústrednej knižnice SAV, v. v. i. spolu so 

žiadosťou (1. dokument) predkladá aktuálny výpis z registra trestov (2. dokument) 

a písomnú prezentáciu predstavy kandidáta o jeho pôsobení v správnej rade (3. 

dokument), ktorej elektronická verzia bude zverejnená na webovom sídle ÚK SAV, 

a to v čase od 17. 1. 2022 do konania samotnej doplňujúcej voľby, 

e) doplňujúcej voľby sa zúčastňujú len oprávnení voliči ÚK SAV, v. v. i. (v zmysle § 

23 ods. 2 zákona o verejnej výskumnej inštitúcii1), a to formou per rollam 19. 1. 

2022 prostredníctvom webového formulára platformy Google, a to ihneď po 

pohovore s kandidátmi, link bude zaslaný e-mailom len oprávneným voličom ÚK 

SAV, v. v. i. v deň volieb, v konkrétny časový úsek (menoslov oprávnených voličov, 

viď príloha tohto oznámenia), 

f) pohovor s kandidátmi sa uskutoční telekonferenčne, prostredníctvom platformy 

ZOOM, dňa 19. 1. 2022 o 10.00 hod. (link bude zaslaný všetkým zamestnancom ÚK 

                                                           
1 Oprávnení voliči organizácie v zmysle § 23 ods. 2 zákona o verejnej výskumnej inštitúcii, teda a) zamestnanci organizácie, ktorí: 
1. majú vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa alebo vzdelanie získané v zahraničí, ktoré je svojím rozsahom a obsahom 
rovnocenné s vysokoškolským vzdelaním najmenej druhého stupňa, 
2. vykonávajú v organizácii niektorú z činností podľa § 1 ods. 4 zákona o verejnej výskumnej inštitúcii a 
3. sú v pracovnom pomere s organizácie v rozsahu najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného času... 
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SAV, v. v.  i. neskôr, spolu s menoslovom kandidátov) až následne sa uskutočnia 

samotné voľby. 

 

Na člena správnej rady Ústrednej knižnice SAV, v. v. i. 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 nedbanlivostný 

trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody (ak odsúdenie nebolo 

zahladené) a 

b) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 

c) má najmenej jeden rok praxe v oblasti, v ktorej organizácia uskutočňuje hlavnú 

činnosť,  

d) má vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa alebo vzdelanie získané 

v zahraničí, ktoré je svojím rozsahom a obsahom rovnocenné s vysokoškolským 

vzdelaním najmenej druhého stupňa. 

 

 

 

Mgr. Michal Sliacky v. r. 

riaditeľ ÚK SAV, v. v. i. 
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