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Z á p i s n i c a  

z 2. zasadnutia Správnej rady Ústavu vied o Zemi SAV, v. v. i. 

dňa 22. 06. 2022 v zasadačke Geologického odboru ÚVZ SAV 
 

 

Začiatok zasadnutia: 13.00 hod. 

 

Prítomní (podľa prezenčnej listiny): 

členovia SR ÚVZ SAV 

  RNDr. Ján Madarás, PhD. (generálny riaditeľ ÚVZ SAV, v. v. i.) 

 Mgr. Radovan Kyška-Pipík, PhD. (riaditeľ Geologického odboru ÚVZ SAV, v. v. i.) 

  RNDr. Pavol Nejedlík, CSc. (riaditeľ Geofyzikálneho odboru ÚVZ SAV, v. v. i.) 

  Mgr. Kristián Csicsay, PhD. (Geofyzikálny odbor ÚVZ SAV, v. v. i.) 

  Mgr. Juraj Hrabovský, PhD. (Geologický odbor ÚVZ SAV, v. v. i.) 

 RNDr. Róbert Kysel, PhD. (Geofyzikálny odbor ÚVZ SAV, v. v. i.) 

 Mgr. Tomáš Mikuš, PhD. (Geologický odbor ÚVZ SAV, v. v. i.) 

 

hostia 

Mgr. Adriana Kleinová (vedúca Ekonomického oddelenia ÚVZ SAV, v. v. i.) 

Ing. Henrieta Paľová (základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov SAV) 

Mgr. Dušan Starek, PhD. (vedúci pracoviska Geologického odboru ÚVZ SAV, v. v. i. - BA) 

 

Program zasadnutia: 

1. Úvod. (J. Madarás) 

2. Schválenie Rokovacieho poriadku Správnej rady ÚVZ SAV, v. v. i. (R. Kysel) 

3. Informácia zo stretnutia Rady riaditeľov ústavov SAV zo dňa 10.6. 2022. (J. Madarás) 

4. Informácia o ekonomickej situácii na ústave. (A. Kleinová) 

5. Informácia o možnostiach zníženia energetickej náročnosti na pracoviskách v BA, BB, HU. 

(D. Starek, R. Kyška - Pipík, P. Nejedlík) 

6. Personálne otázky na pracovisku. (J. Madarás) 

7. Rôzne. 

8. Záver. 

 
Bod č. 1: Úvod 

Rozšírené zasadnutie Správnej rady ÚVZ SAV, v. v. i. otvoril jej predseda RNDr. Ján Madarás, PhD., 

ktorý privítal prítomných členov správnej rady a pozvaných hostí. Konštatoval, že správna rada je 

uznášaniaschopná (na zasadnutí boli z celkového počtu 7 členov správnej rady prítomní všetci jej 

členovia). Informoval, že pre iné neodkladné povinnosti sa zo zasadnutia od 14.00 hod. ospravedlnil 

podpredseda správnej rady RNDr. Róbert Kysel, PhD. 

 

Predseda správnej rady RNDr. Ján Madarás, PhD. predstavil program zasadnutia podľa pozvánky, ku 

ktorému členovia správnej rady nevzniesli návrhy na jeho zmenu alebo doplnenie.  

 

Predseda správnej rady o vyhotovenie zápisnice požiadal RNDr. Róberta Kysela, PhD. a Mgr. 

Kristiána Csicsaya, PhD. a za overovateľa zápisnice určil Mgr. Juraja Hrabovského, PhD. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

1 7 4 7 0 0 schválené 
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Uznesenie č. 1: 

Správna rada Ústavu vied o Zemi SAV, v. v. i. schvaľuje program 2. zasadnutia Správnej rady 

Ústavu vied o Zemi SAV, v. v. i.  dňa 22. júna 2022. 

 

 

Bod č. 2: Schválenie Rokovacieho poriadku Správnej rady ÚVZ SAV, v. v. i. 

Predseda správnej rady RNDr. Ján Madarás, PhD. požiadal o úvodné slovo k materiálu podpredsedu 

správnej rady RNDr. Róberta Kysela, PhD., ktorý rokovací poriadok vypracoval. 

 

Podpredseda správnej rady RNDr. Róbert Kysel, PhD. uviedol, že rokovací poriadok je interným 

dokumentom (nemá charakter vnútorného predpisu podľa § 37 zákona o v. v. i.) a vydáva ho správna 

rada. Rokovací poriadok správnej rady upravuje organizáciu činnosti a priebeh zasadnutí správnej 

rady (zvolávanie zasadnutí, spôsoby hlasovania, uznášaniaschopnosť správnej rady, väčšiny potrebné 

pre prijímanie uznesení, hlasovanie správnej rady per rollam, vyhotovovanie zápisníc z rokovaní 

správnej rady). Predkladaná verzia rokovacieho poriadku vznikla úpravou a aktualizáciou 

rokovacieho poriadku z roku 2018 (najmä zapracovanie zmien vyplývajúcich z novely zákona  

o v. v. i. z roku 2021). Podpredseda správnej rady ďalej uviedol, že rokovací poriadok bude možné 

v budúcnosti meniť v závislosti od praktických potrieb, ktoré nastanú pri činnosti správnej rady. 

 

Predseda správnej rady otvoril diskusiu. 

 

Mgr. Kristián Csicsay, PhD. upozornil na preklep (nesprávne číslované odseky v čl. II a súčasne na 

potrebu skontrolovať vnútorné odkazy na odseky v čl. II po prečíslovaní odsekov. 

 

RNDr. Pavol Nejedlík, CSc. sa opýtal, či je možné rozšíriť kvalifikovanú dvojtretinovú väčšinu hla-

sov potrebných pre prijatie uznesení správnej rady aj o závažné ekonomické otázky. 

RNDr. Róberta Kysela, PhD. odpovedal, že to možné nie je, uznášaniaschopnosť správnej rady 

a počty hlasov potrebné pre prijatie uznesení o rôznych otázkach sú taxatívne upravene v § 23 ods. 4 

a 5 zákona o v. v. i. a správna rada si ich rokovacím poriadkom nemôže meniť. 

 

Po skončení diskusie predniesol predseda správnej rady návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

2 7 4 7 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 2: 

Správna rada Ústavu vied o Zemi SAV, v. v. i. schvaľuje Rokovací poriadok Správnej rady 

Ústavu vied o Zemi SAV, v. v. i. 
 

 

Bod č. 3:  Informácia zo stretnutia Rady riaditeľov ústavov SAV zo dňa 10.6. 2022 

Predseda správnej rady RNDr. Ján Madarás, PhD. informoval členov správnej rady o priebehu 

a záveroch zo stretnutia Rady riaditeľov ústavov SAV, ktoré sa konalo dňa 10. 6. 2022 v aule SAV: 

➢ Podpredseda SAV pre ekonomiku a legislatívu prof. MVDr. Juraj Koppel, DrSc. informoval 

o komplikovanej finančnej situácii SAV v roku 2022 spôsobenej nárastom cien energií 

(navýšenie nákladov pre SAV ako celok bude predstavovať približne 1 mil. €, Snem SAV 

bude schvaľovať spoluúčasť ústavov vo výške 10-20 %) → z hľadiska ÚVZ SAV, v. v. i. je 

pre pracoviská v Banskej Bystrici a Hurbanove zazmluvnená dodávka elektrickej energie a 

plynu do konca roka 2023, 

➢ Predsedníctvo SAV vyzvalo štatutárov jednotlivých v. v. i., aby prispeli k zníženiu nákladov 

v nimi riadených organizáciách (zníženie vykurovacej teploty, vyregulovanie kúrenia, 
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výmena ventilov, získavanie projektov na znižovanie energetickej náročnosti budov), aby 

prioritizovali výdavky a aby v čo najväčšej miere šetrili režijné prostriedky (výdavky 

prednostne financovali z finančných prostriedkov získavaných projektami), aktuálne sa súťaží 

dodávateľ plynu na rok 2023, 

➢ na základe kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa budú od 1.7.2022 valorizované tarifné platy 

zamestnancov ÚVZ SAV, v. v. i. o 3 % (finančné prostriedky na valorizáciu na rok 2022 budú 

pokryté účelovou dotáciou zo SAV), 

➢ boli vyhotovené protokoly o majetku, ktoré prešli do vlastníctva v. v. i. (protokol boli 

uzatvorené medzi SAV a jednotlivými v. v. i.) a na ich základe boli podané návrhy na záznam 

vlastníckeho práva v. v. i. do katastra nehnuteľností; postupne prichádzajú oznámenia 

z katastrálnych odborov okresných úradov o vykonaní záznamov → z hľadiska ÚVZ SAV,  

v. v. i. je potrebné po vykonaní záznamu v katastri nehnuteľností uzatvoriť nájomnú zmluvu 

s SHMÚ na priestory, ktoré SHMÚ využíva v Hurbanove, 

➢ za podanie patentovej prihlášky bude zo zdrojov SAV udeľovaná odmena 750 €. 

 

V nadväznosti na informáciu o finančnej situácii SAV ako celku predseda správnej rady RNDr. Ján 

Madarás, PhD. doplnil, že ku koncu kalendárneho roka sa zvykli rozdeľovať odmeny zamestnancom 

ÚVZ SAV („13. plat“). Vzhľadom na finančnú situáciu SAV a ÚVZ SAV, v. v. i. je vyplácanie týchto 

odmien neisté.  

 

➢ Podpredseda SAV pre 3. oddelenie vied SAV o spoločnosti a kultúre RNDr. Miroslav 

Morovics, CSc. informoval, že pri príležitosti 80. výročia založenia SAV v roku 2023 sa 

plánuje reedícia publikácie o dejinách SAV (vydaná pri príležitosti 70. výročia SAV, 

doplnená o udalosti uplynulého desaťročia) a požiadal o dodanie vhodného fotomateriálu. 

 

➢ vo výzve „Doktogrant“ (Programu grantov pre doktorandov SAV) bola úspešná Mgr. Domika 

Godová (školiteľ: RNDr. Ján Vozár, PhD.), termín pre podávanie žiadostí v r. 2022 je 

31.8.2022 → predseda správnej rady RNDr. Ján Madarás, PhD. požiadal školiteľov, aby 

uvedenej výzve venovali náležitú pozornosť, 

 

➢ Kongresové centrum SAV na Smolenickom zámku hľadalo nového riaditeľa („kastelána“); 

výberová komisia obdržala 21 obálok, do 1. kola bolo pozvaných 18 uchádzačov a do 2. kola 

postúpilo 6 uchádzačov (úspešnou uchádzačkou sa napokon stala Ľubica Záborská). 

 

Predseda správnej rady RNDr. Ján Madarás, PhD. ďalej informoval, že dňa 21.6.2022 sa konal 

výročný seminár 1. oddelenia vied SAV, na ktorom boli prezentované výsledky jednotlivých ústavov. 

V porovnaní s inými ústavmi 1. oddelenia sa ÚVZ SAV, v. v. i. nemá za čo hanbiť (ÚVZ SAV 

dosahuje dobré vedecké a publikačné výsledky), pričom pandemická situácia a z toho vyplývajúca 

práca z domu pomohla zvýšiť publikovateľnosť. Nie všetky ústavy 1. oddelenia sú presvedčené 

o prínose práce z domu, 11 z 15 riaditeľov 1. oddelenia to však hodnotilo ako prínos v podobe 

zvýšenia počtu publikácií. Z hľadiska finančnej situácie ÚVZ SAV, v. v. i. aktuálne nemá finančné 

problémy (v porovnaní s niektorými v. v. i., ktoré už sú vo finančných problémoch), neznamená to 

však, že finančné problémy nemôžu do konca roka 2022 nastať. Predseda správnej rady sa poďakoval 

Ekonomickému oddeleniu ÚVZ SAV, v. v. i. za zabezpečenie finančnej udržateľnosti ÚVZ SAV,  

v. v. i. Na ústavoch 1. oddelenia sa prejavuje malý záujem o doktorandské štúdium, s počtom 

doktorandov zatiaľ ÚVZ SAV nemá problém – v prijímacom konaní na akademický rok 2022/23 boli 

prijatí traja uchádzači na dennú formu doktorandského štúdia, z toho dvaja na pracovisko v Banskej 

Bystrici a jeden na pracovisko v Bratislave). 
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Bod č. 4:  Informácia o ekonomickej situácii na ústave 

Vedúca Ekonomického oddelenia ÚVZ SAV, v. v. i. Mgr. Adriana Kleinová informovala o aktuálnej 

ekonomickej situácii ÚVZ SAV, v. v. i. s výhľadom do konca kalendárneho roka 2022.  
 

ÚVZ SAV mal k 1.1.2022 na bankových účtoch 352 361,67 €. V tejto čiastke boli zahrnuté aj 

decembrové výplaty (vyplácané v mesiaci január 2022) v sume 85 500 € a jednomesačná rezerva na 

chod ústavu vo výške približne 175 tis. €. Na réžiu (financovanie laboratórií, záväzkov 

z hospodárskych zmlúv a pod.) tak na rok 2022 z prostriedkov minulých rokov ostalo 91 861 €. 

 

V roku 2022 sa do réžie ústavu (20 % odvod z grantov VEGA, projektov APVV, hospodárskych 

zmlúv) očakáva príjem vo výške 111 987 €. 

 

Faktúry vyšlé 

Rok Geologický odbor Geofyzikálny odbor 

2017 110 288,50 €   45 416,47 € 

2018 106 370,70 €   10 711,04 € 

2019 138 545,70 €   15 648,25 € 

2020 155 741,50 €   12 376,70 € 

2021 125 901,50 €   40 662,25 € 

SPOLU: 636 847,60 € 124 814,71 € 

 

VEGA granty (20 % do réžie) 

Rok Geologický odbor Geofyzikálny odbor 

2018 15 496,00 € 11 560,00 € 

2019 12 845,00 € 10 665,00 € 

2020 13 106,00 € 10 207,00 € 

2021 14 633,00 € 11 559,00 € 

2022 14 456,00 € 11 730,00 € 

SPOLU: 70 536,00 € 55 721,00 € 
Priemerný počet 

projektov: 
15 9 

 

APVV projekty (20 % do réžie) 

Rok Geologický odbor Geofyzikálny odbor 

2018 33 434,00 € 14 991,00 € 

2019 34 432,00 € 14 113,00 € 

2020 24 243,00 € 12 259,00 € 

2021 19 912,00 €   8 805,00 € 

2022 19 700,00 €   6 826,00 € 

SPOLU: 131 721,00 € 56 994,00 € 
Priemerný počet 

projektov: 
8 4 

 

V roku 2022 sa z réžie ústavu predpokladajú nasledovné výdavky: 

  plyn, vodné, stočné, nájom, služby    90 240 € 

  stravné lístky (príspevok ZL na stravu)   38 500 € 

  sociálny fond (1,05 %)     15 000 € 

  rekreačné poukazy        4 000 € 

  Spolu:      147 740 € 
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Nekrytý rozdiel medzi príjmami a výdavkami réžie ústavu tak predstavuje za rok 2022 sumu približne 

36 tis. €, a to bez započítania spolufinancovania výdavkov za energie, ktorú doposiaľ uhrádzala 

v plnej výške SAV. Na rok 2022 ústavu nezostanú finančné prostriedky na rozvoj. 

 

Nasledovná tabuľka udáva personálny stav zamestnancov ÚVZ SAV, v. v. i. k 30.6.2022: 

 
Štruktúra zamestnancov ÚVZ SAV, v. v. i. Celkom GLO GFO 

Celkom zamestnancov fyzicky 96 46 50 

• prepočítané podľa úväzkov 81,4 42,7 38,7 

Zamestnanci na 100 % pracovný pomer 69 39 30 

• v percentách 84,77 % 91,33 % 77,51 % 

Zamestnanci na úväzok fyzicky 27 7 20 

• prepočítané podľa úväzkov 12,4 3,7 8,7 

• v percentách 15,23 % 8,67 % 22,49 % 

Dôchodcovia fyzicky 16 7 9 

• prepočítané podľa úväzkov 12,5 5,4 7,1 

• v percentách 15,43 % 12,65 % 18,35 % 

 

 

Priebežné čerpanie inštitucionálnej dotácie na mzdy a odvody na rok 2022 

Rok 2022 Mzdy Odvody 

Príspevok P SAV 1 288 473,00 € 450 321,00 € 

Čerpanie január – máj    551 132,60 € 191 445,91 € 

Čerpanie jún    110 389,00 € 38 580,00 € 

Odhad čerpania júl – december 

vrátane 3 % valorizácie 
679 950,00 € 237 642,55 € 

Rozdiel bez zahrnutia 3 % - 52 998,60 € - 17 347,46 € 

Príspevok na 3 % valorizáciu 16 950,00 € 5 763,00 € 

Rozdiel po zahrnutí 3 % - 36 048,60 € - 11 584,46 € 

 

V diskusii členovia správnej rady: 

• sa zaujímali o to, či v poskytnutej informácii o finančnej situácii ÚVZ SAV, v. v. i. je zahrnutá 

aj časť dotácie SAV za výkonové financovanie ústavov, 

• apelovali na efektívnejšie využívanie personálnych kapacít pri riešení grantov VEGA, keďže 

výška grantu VEGA (a tým aj výška 20 % odvodu do réžie ústavu) závisí od personálnej 

kapacity riešiteľského kolektívu. 

 

 

Bod č. 5:  Informácia o možnostiach zníženia energetickej náročnosti na pracoviskách 

v BA, BB, HU 

Členovia správnej rady a hostia v nadväznosti na informáciu predsedu správnej rady RNDr. Jána 

Madarása, PhD. prednesenú v rámci bodu č. 2 programu zasadnutia (podieľanie sa ústavov na úhrade 

nákladov za energie, najmä za dodávku tepla) diskutovali o možnostiach zníženia energetickej 

náročnosti na pracoviskách ÚVZ SAV, v. v. i. v Bratislave, Banskej Bystrici a Hurbanove. Pre 

pracovisko v Banskej Bystrici sa pripravuje projekt na zakúpenie a inštaláciu tepelného čerpadla 

a solárnych panelov. 

 

Je potrebné zistiť systém registrácie a platby za elektrickú energiu v chemickom pavilóne a na 

ÚSTARCHu (zodpovedný: RNDr. Pavol Nejedlík, CSc.). 
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Bod č. 6:  Personálne otázky na pracovisku 

Predseda správnej rady RNDr. Ján Madarás, PhD. informoval, že podľa § 43 ods. 4 a 5 zákona  

o v. v. i. sa pracovný pomer výskumného pracovníka verejnej výskumnej inštitúcie uzatvorený na 

neurčitý čas skončí uplynutím posledného dňa kalendárneho roka, v ktorom výskumný pracovník 

dovŕšil 70 rokov veku, ak sa jeho pracovný pomer neskončí skôr. Verejná výskumná inštitúcia môže 

s výskumným pracovníkom, ktorý dovŕšil 70 rokov veku, uzatvoriť pracovný pomer najviac na päť 

rokov, ak je to potrebné na plnenie úlohy v oblasti výskumu a vývoja alebo na dobu trvania projektu 

výskumu a vývoja, na ktorého riešení sa zúčastňuje; takto možno uzatvoriť pracovný pomer aj 

opakovane. V podmienkach ÚVZ SAV, v. v. i. aj vzhľadom na finančnú situáciu ústavu to znamená, 

že produktívni výskumní pracovníci, ktorí dovŕšia 70 rokov veku, by mali prednostne prejsť na krajšie 

pracovné úväzky, resp. by mali prejsť medzi emeritných výskumných pracovníkov. Ide celkovo 

o šiestich pracovníkov ÚVZ SAV, v. v. i. (traja pracovníci na Geofyzikálnom odbore ÚVZ SAV,  

v. v. i. a traja pracovníci na Geologickom odbore ÚVZ SAV, v. v. i.). 

 
 

Bod č. 7: Rôzne 

K. Csicsay poznamenal, že vnútorné predpisy ÚVZ SAV neboli doteraz prerokované a schválené 

Správnou radou. 

 

Predseda správnej rady RNDr. Ján Madarás, PhD. informoval o vybraných personálnych problémoch 

na ÚVZ SAV, v. v. i., ktoré sa prejavili písomnými sťažnosťami adresovanými orgánom SAV, 

a o internom riešení týchto problémov.  

Viacerí členovia správnej rady (RNDr. Pavol Nejedlík, CSc., Mgr. Kristián Csicsay, PhD.) 

namietli, že diskusia o personálnych problémoch (v podobe nepriaznivých medziľudských vzťahov) 

nepatrí do pôsobnosti správnej rady verejnej výskumnej inštitúcie a nemala by preto byť na 

predmetom jej zasadnutia. 

 

 

Bod č. 8: Záver 

Predseda správnej rady RNDr. Ján Madarás, PhD. poďakoval členom správnej rady a hosťom za 

účasť a ukončil zasadnutie. 

 

Koniec zasadnutia:  16.30 hod. 

 

 

 

 RNDr. Ján Madarás, PhD. 

 predseda Správnej rady ÚVZ SAV, v. v. i. 

 

Zapísali: 

RNDr. Róbert Kysel, PhD. 

Mgr. Kristián Csicsay, PhD. 

 

Overil: 

Mgr. Juraj Hrabovský, PhD. 


