
Centrum vied o umení 

Slovenskej akadémie vied, 

verejná výskumná inštitúcia 
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava 4 

Tel. + 412 2 54 777 193, fax. + 421 2 54 773 567 

sekretariát: sylvia.sevcikova@savba.sk 

 
 

 

Oznámenie o konaní voľby členov správnej rady verejnej výskumnej inštitúcie 

 

Vedecká rada Centra vied o umení Slovenskej akadémie vied oznamuje konanie volieb členov 

správnej rady verejnej výskumnej inštitúcie (ďalej len v. v. i.). 

  

Názov a sídlo organizácie: Centrum vied o umení Slovenskej akadémie vied, v. v. i., 

Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava 

 

Špecifikácia funkcie: volená pozícia členov správnej rady Centra vied o umení Slovenskej 

akadémie vied, v. v. i. 

 

Počet miest, ktoré sa obsadzujú voľbou: 2 

 

Zoznam predkladaných dokladov: 

- kandidujúcim zamestnancom organizácie podpísaná prihláška za kandidáta do 

správnej rady 

- písomná predstava kandidáta o jeho pôsobení v správnej rade Centra vied o umení 

Slovenskej akadémie vied, v. v. i. 

- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 

- doklad o najvyššom dosiahnutom vysokoškolskom vzdelaní (požiadavka 

vysokoškolského vzdelania min. 2. stupňa) 

- životopis kandidáta 

 

Lehota na predloženie kandidatúry: 13. 7. 2018 do 19.00 hod. 

 

Spôsob predloženia dokladov: všetky dokumenty dodať osobne na sekretariáte Centra vied 

o umení Slovenskej akadémie vied, v. v. i. na Dúbravskej ceste 9 v Bratislave alebo 

elektronickou poštou na adresu milos.mistrik@savba.sk.  

Písomnú predstavu kandidáta o jeho pôsobení v správnej rade je potrebné poslať zároveň aj v 

pdf forme elektronicky na e-mailovú adresu predsedu Vedeckej rady Centra vied o umení 

Slovenskej akadémie vied, v. v. i. (marian.zervan@gmail.com). 

 

Miesto a čas konania pohovoru: 16. júla 2018 v zasadačke spoločenskovedných ústavov 

SAV na Dúbravskej ceste 9 na prízemí. Pohovor sa začína o 10.00 hod. Voľba sa koná ihneď 

po skončení pohovorov s prihlásenými kandidátmi. 

 

 

V Bratislave 6. 7. 2018 

 

 

prof. PhDr. Marian Zervan, CSc. 

predseda Vedeckej rady CVU SAV, v. v. i. 
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