
Volebný a nominačný poriadok na funkciu člena vedeckej rady Centra spoločných činností SAV, v. v. i.

Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied, v. v. i.

Volebný a nominačný poriadok na funkciu člena vedeckej rady 

Článok I

Úvodné ustanovenia

(1) Vedecká rada Centra spoločných činností SAV, v. v. i. (ďalej tiež „organizácia“) má 5 členov. 

(2) Členmi  vedeckej  rady  organizácie  sú  významní  odborníci  z  oblastí,  v  ktorých  organizácia
uskutočňuje hlavnú činnosť, alebo z príbuzných oblastí. Najmenej 2 členovia vedeckej rady sú
zástupcovia hospodárskej praxe alebo zástupcovia užívateľov výsledkov výskumu, ktorí nie sú
zamestnancami žiadnej verejnej výskumnej inštitúcie; najmenej jeden z týchto členov vedeckej
rady zároveň nie je zamestnancom žiadnej vysokej školy.

(3) Názvy funkcií sú v tomto predpise vo všeobecnom význame uvedené v mužskom rode, pričom
sa nimi rozumie fyzická osoba ženského rodu alebo mužského rodu. 

Článok II

Špecifické požiadavky na kandidátov na členov vedeckej rady

(1) Na člena vedeckej rady organizácie 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),

(b) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, a

(c) má vysokoškolské vzdelanie najmenej tretieho stupňa alebo vzdelanie získané v zahraničí,
ktoré je svojím rozsahom a obsahom rovnocenné s vysokoškolským vzdelaním najmenej
tretieho stupňa.

Článok III

Menovanie a odvolávanie členov vedeckej rady

(1) Kandidáti na členov vedeckej rady organizácie môžu podať na predsedníctve akadémie svoju
kandidatúru  spontánne;  v prípade  potreby si  predseda  akadémie  môže vyžiadať  sprievodné
doklady preukazujúce splnenie požiadaviek kladených na členov vedeckej rady a určiť lehotu
na ich predloženie. V prípade potreby a na základe uznesenia predsedníctva akadémie môže
predseda akadémie uverejniť na webovom sídle akadémie výzvu na predkladanie kandidatúr na
funkciu  člena  vedeckej  rady  organizácie;  vo  výzve  sa  určí  lehota  a miesto  na  predloženie
kandidatúr  a sprievodných  dokladov, obsah  vyžadovaných  sprievodných  dokladov,  forma
predloženia kandidatúry a sprievodných dokladov a prípadne aj ďalšie náležitosti. 
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(2) Predseda akadémie menuje a odvoláva členov vedeckej rady organizácie na základe uznesenia
predsedníctva akadémie.

Článok IV

Záverečné ustanovenia

(1) Správna  rada  organizácie  predložila  návrh  tohto  volebného  a  nominačného  poriadku
predsedovi dozornej rady dňa 10.3.2022 a predsedovi vedeckej rady dňa 10.3.2022. Dozorná
rada sa k návrhu tohto volebného a nominačného poriadku vyjadrila dňa 29.3.2022; vedecká
rada sa k návrhu tohto volebného a nominačného poriadku vyjadrila dňa 23.3.2022. Správna
rada schválila tento volebný a nominačný poriadok dňa  30.3.2022.

(2) Tento  tento  volebný  a  nominačný  poriadok  nadobúda  účinnosť  ihneď  po  jeho  vydaní  a
zverejnení na webovom sídle organizácie.

V Bratislave dňa 30.3.2022

............................................………............

Mgr. Lukáš Demovič, PhD.

       generálny riaditeľ

   Centrum spoločných činností SAV, v. v. i.
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