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Výzva na predkladanie kandidátov na nomináciu 
ŠRVŠ do Predsedníctva APVV 

Študentská rada vysokých škôl („ŠRVŠ“) ako jeden z orgánov reprezentácie vysokých škôl 
vyzýva akademickú obec na podávanie kandidátok na nominácie ŠRVŠ na členov Predsedníctva 
Agentúry na podporu výskumu a vývoja („predsedníctvo APVV“) v súlade s § 14 ods. 4 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 predpisov („zákon“). 

ŠRVŠ bola oslovená ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislavom Gröhlingom 
(„minister školstva“) listom zo 7.10.2021 na predloženie nominácií do predsedníctva APVV. 
Z predložených nominácií, ktoré zašlú orgány reprezentácie a ďalšie oslovené subjekty 
vymenuje členov predsedníctva APVV Vláda SR na návrh ministra školstva.  

Návrh na kandidáta na nomináciu ŠRVŠ do predsedníctva APVV sa podáva elektronicky e-
mailom na filip.suran@srvs.sk do 16.10.2021, 23:59. Návrh môže podať fyzická osoba, ktorá je 
staršia ako 18 rokov.  
Na návrhy, ktoré sú nekompletné podľa tejto výzvy alebo ktoré budú doručené po termíne podľa 
predchádzajúcej vety sa neprihliada.  

Povinné prílohy k návrhu na kandidáta: 

1. Štruktúrovaný (kariérny) životopis 
2. Motivačný list 
3. Súhlas kandidáta so spracovávaním osobných údajov (vzor na strane č. 2) 
4. Čestné vyhlásenie, že kandidát spĺňa podmienku bezúhonnosti (vzor na strane č. 2) 
5. Súhlas navrhovaného kandidáta s kandidatúrou v prípade, ak ho navrhuje iná osoba 

Predsedníctvo ŠRVŠ na svojom zasadnutí 18.10.2021 skontroluje všetky náležitosti 
predložených návrhov na kandidátov a hlasovaním schváli nominácie, ktoré predloží ministrovi 
školstva. Jednotlivých kandidátov posudzuje Predsedníctvo ŠRVŠ na základe predložených 
príloh návrhu a všeobecne známych skutočností, vzťahujúcich sa ku osobám kandidátov. Počet 
predložených nominácií určí Predsedníctvo ŠRVŠ na svojom zasadnutí. O výsledkoch budú 
kandidáti informovaní bezprostredne po zasadnutí Predsedníctva ŠRVŠ.  
Na schválenie nominácie nie je právny nárok a rozhodnutie Predsedníctva ŠRVŠ je konečné.  
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Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov  
V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, ktorý najmä v §§ 19-30 upravuje práva dotknutej osoby v oblasti spracovania osobných 
údajov, vyjadrujem súhlas Študentskej rade vysokých škôl so spracovaním poskytnutých 
osobných údajov uvedených v návrhu na kandidáta do predsedníctva APVV a v priložených 
prílohách, za účelom nominačného procesu. Uvedený súhlas sa týka poskytnutia uvedených 
údajov členom Študentskej rady vysokých škôl.  

Som si vedomý/á, že stiahnutie tohto súhlasu bude mať za následok neakceptovanie návrhu a 
bude sa naň hľadieť akoby nebol podaný.  

Meno a priezvisko: 

Dátum:      Podpis:  

 

Čestné vyhlásenie kandidáta 
Čestne vyhlasujem, že spĺňam podmienku bezúhonnosti podľa § 14 ods. 3 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 predpisov. 
Vyhlasujem, že som nebol/a právoplatne odsúdený/á za úmyselný trestný čin, ani mi nebol 
uložený nepodmienečný trest odňatia slobody.  

Meno a priezvisko: 

Dátum:      Podpis:  

 


