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Oznámenie VR ÚEL SAV 
o vyhlásení volieb 

na funkciu členov Správnej rady ÚEL SAV, v. v. i.

V zmysle  Zákona  č.243/2017  Z.z.  o verejnej  výskumnej  inštitúcii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe účinnosti dodatku
č.1 k Vzorovému volebnému a nominačnému poriadku na funkciu člena
správnej rady v. v. i., ktorý je zverejnený na webovom sídle SAV, Vedecká
rada ÚEL SAV vyhlasuje voľbu členov Správnej rady ÚEL SAV, v. v. i. ku dňu
konania 19.1.2022.

a) Sídlo  organizácie: Ústav  ekológie  lesa  SAV,  v.  v.  i.,  Štúrova  2,
960 53 Zvolen (ďalej len „organizácia“)

b) Špecifikácia  funkcie  a počet  miest: Štyri  miesta  členov  Správnej  rady
ÚEL SAV, v. v. i.

c) Obsah,  forma  a  spôsob  predloženia  kandidatúry. Kandidáti  odovzdajú
písomné podklady (podľa bodu d)  Zoznam dokladov) s označením „Voľba
Správnej  rady“  na  sekretariát  organizácie  najneskôr  do  10.  01.  2022
(v prípade zasielania poštou rozhoduje dátum pečiatky poštovej zásielky).
Prezentáciu  –  predstavy  kandidáta  o jeho  pôsobení  v správnej  rade  je
potrebné  do  daného  dátumu  zároveň  poslať  aj  elektronicky  na  adresu
predsedu  Vedeckej  rady  ÚEL  SAV  (jamnicka@ife.sk)  pre  zverejnenie  na
webovom sídle organizácie.  

d) Zoznam  dokladov. Kandidát  predloží  (1)  písomnú  prihlášku  podpísanú
kandidátom,  (2)  písomnú  predstavu  (prezentáciu)  o  jeho pôsobení
v správnej  rade v.v.i.,  (3)  profesijný  životopis  s uvedením praxe v riadení
právnickej osoby so zameraním na výskum a vývoj (napr. miesto vo vedení
centra či organizačnej zložky na pozícii riaditeľa, vedúceho, ich zástupcov či
tajomníka, vedúceho oddelenia či vedúceho projektu),  (4) výpis z registra
trestov nie starší ako 3 mesiace.

e) Miesto a čas konania pohovoru a voľby: Pohovor s kandidátmi (podľa čl. IV
ods. 1, písm. c) Volebného poriadku) sa koná 19. 01. 2022 o 9.00 hodine,
voľby sa konajú ihneď po pohovoroch v zasadačke ÚEL SAV,  Štúrova 2,
Zvolen.  V prípade  nepriaznivej  pandemickej  situácie  pohovory  aj  voľby
prebehnú online formou v prostredí ZOOM. 

Vo Zvolene, 13. decembra 2021

Ing. Gabriela Jamnická, PhD.
    predseda VR ÚEL SAV


