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Vyhlásenie doplňovacích volieb  

externého člena Vedeckej rady Slovenskej akadémie vied      

pre funkčné obdobie 2021 – 2025 
 
 

 

Na základe článku XXVIb ods. 1 štatútu Slovenskej akadémie vied, článku IV ods. 7 

volebného poriadku Snemu Slovenskej akadémie vied platného a účinného ku dňu 31. 

decembra 2021 a uznesenia Snemu Slovenskej akadémie vied č. 5 zo dňa 25. 5. 2021 o 

určení počtu externých členov Vedeckej rady Slovenskej akadémie vied (vydaného na 

základe článku XIV ods. 1 štatútu Slovenskej akadémie vied platného a účinného ku dňu 31. 

decembra 2021) predseda Snemu Slovenskej akadémie vied vyhlasuje 

 

doplňovacie voľby externého člena Vedeckej rady Slovenskej akadémie 

vied vo funkčnom období 2021 – 2025. 

 

Obsadzuje sa jedno miesto externého člena Vedeckej rady Slovenskej akadémie vied vo 

funkčnom období 2021 – 2025, ktoré sa skončí uplynutím celého funkčného obdobia 

aktuálneho predsedu akadémie (jún 2025) v zmysle § 9 ods. 4 zákona č. 133/2002 Z. z. 

o Slovenskej akadémii vied v znení účinnom ku dňu 31. decembra 2021.  

Návrh na kandidáta na externého člena Vedeckej rady Slovenskej akadémie vied (ďalej len 

„návrh“) môže podať organizácia Slovenskej akadémie vied, vysoká škola alebo iný subjekt, 

ktorý je držiteľom osvedčenia  o spôsobilosti na vykonávanie výskumu a vývoja v zmysle § 

26a zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení 

zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v 

znení neskorších predpisov1 (článok XIV ods. 2 štatútu Slovenskej akadémie vied platného 

a účinného ku dňu 31. decembra 2021).  

 

Návrh musí byť pripravený so súhlasom kandidáta.  

 

                                                   
1 https://www.vedatechnika.sk/SK/Documents/certifikovane_organizacie.pdf 

mailto:lubos.klucar@savba.sk
https://www.vedatechnika.sk/SK/Documents/certifikovane_organizacie.pdf


K návrhu musí byť pripojený profesijný životopis kandidáta. Návrh a profesijný životopis 

kandidáta musia byť vložené do zalepenej obálky, na ktorej musia byť uvedené:  

a) označenie a adresa odosielateľa (navrhovateľa),  

b) označenie a adresa adresáta (SAV) v podobe: Slovenská akadémia vied, výbor Snemu 

Slovenskej akadémie vied, Štefánikova 49, 814 38 Bratislava (článok IV ods. 2 

volebného poriadku Snemu Slovenskej akadémie vied platného a účinného ku dňu 31. 

decembra 2021) a  

c) nápis „Neotvárať – doplňovacie voľby do VR SAV”.  

 

Obálka obsahujúca návrh a profesijný životopis kandidáta musí byť:  

a) doručená najneskôr dňa 15. marca 2023 do 12:00 hod. do podateľne Úradu Slovenskej 

akadémie vied na Štefánikovej ulici 49 v Bratislave alebo  

b) odovzdaná na poštovú prepravu najneskôr dňa 15. marca 2023 ako doporučená 

zásielka na adresu: Slovenská akadémia vied, výbor Snemu Slovenskej akadémie vied, 

Štefánikova 49, 814 38 Bratislava; pre posúdenie včasnosti odovzdania zásielky na poštovú 

prepravu je rozhodujúci dátum odovzdania na poštovú prepravu na poštovej pečiatke.  

 

Snem Slovenskej akadémie vied volí kandidátov na členov Vedeckej rady Slovenskej 

akadémie vied; predseda Snemu Slovenskej akadémie vied na základe výsledku volieb 

v Sneme Slovenskej akadémie vied vymenúva členov Vedeckej rady Slovenskej akadémie 

vied [§ 8 ods. 7 písm. k) a ods. 8 zákona č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied v znení 

účinnom ku dňu 31. decembra 2021]. 

 

 

V Bratislave 30. 1. 2023                                                        Radoslav Passia 

                                                                          predseda Snemu Slovenskej akadémie vied 

 


