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Z á p i s n i c a  

z 1. zasadnutia Správnej rady Ústavu vied o Zemi SAV, v. v. i. 

dňa 28. 03. 2022 prostredníctvom videokonferencie 
 

 

Začiatok zasadnutia: 13.30 hod. 

 

Prítomní (podľa prezenčnej listiny): 

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

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

  RNDr. Pavol Nejedlík, CSc. (poverený 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.) 

 

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

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie, schválenie programu. 

2. Voľba podpredsedu Správnej rady Ústavu vied o Zemi SAV, v. v. i. 

3. Rozpočet Ústavu vied o Zemi SAV, v. v. i. na rok 2022. 

4. Rôzne. 

5. Záver. 

 
Bod č. 1: Otvorenie, schválenie programu 

Prvé zasadnutie správnej rady zvolal RNDr. Ján Madarás, PhD. z titulu predsedu Správnej rady 

ÚVZ SAV, v. v. i. (§ 17 ods. 4 zákona o verejnej výskumnej inštitúcii), a to po zvolení štyroch čle-

nov správnej rady členmi akademickej obce ÚVZ SAV, v. v. i. dňa 15. marca 2022.  

 

Predseda správnej rady RNDr. Ján Madarás, PhD. privítal členov správnej rady na 

videokonferenčnom zasadnutí prostredníctvom platformy Zoom a súčasne ospravedlnil 

neprítomnosť člena správnej rady Mgr. Tomáša Mikuša, PhD. Následne predložil návrh programu 

zasadnutia, z ktorého bolo vypustené schvaľovanie vnútorných predpisov ÚVZ SAV, v. v. i., keďže 

k nim doposiaľ nebolo doručené vyjadrenie Dozornej rady ÚVZ SAV, v. v. i. (z dôvodu časovej 

zaneprázdnenosti jej členov, ktorí sú členmi dozorných rád aj iných v. v. i. založených SAV) 

a Vedeckej rady ÚVZ SAV, v. v. i. Keďže k návrhu programu zasadnutia neboli prednesené 

pripomienky, predseda správnej rady dal o ňom hlasovať. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

1 6 4 6 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 1: 

Správna rada Ústavu vied o Zemi SAV, v. v. i. schvaľuje program 1. zasadnutia Správnej 

rady Ústavu vied o Zemi SAV, v. v. i.  dňa 28. marca 2022. 

 

Predseda správnej rady RNDr. Ján Madarás, PhD. požiadal RNDr. Róberta Kysela, PhD. 

o vyhotovenie zápisnice zo zasadnutia. 
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Bod č. 2: Voľba podpredsedu Správnej rady Ústavu vied o Zemi SAV, v. v. i. 

Členovia správnej rady v e-mailovej komunikácii, ktorá predchádzala zasadnutiu, podporili návrh 

predsedu správnej rady RNDr. Jána Madarása, PhD., aby sa podpredsedom Správnej rady ÚVZ 

SAV, v. v. i. stal RNDr. Róbert Kysel, PhD.  

Keďže zákon o verejnej výskumnej inštitúcii neupravuje spôsob voľby podpredsedu správnej 

rady a správna rada doposiaľ nemá schválený svoj rokovací poriadok, členovia správnej rady sa 

aklamačne zhodli na voľbe podpredsedu správnej rady verejným hlasovaním. Následne dal 

predseda správnej rady hlasovať o navrhnutom kandidátovi. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

2 6 4 6 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 2: 

Správna rada Ústavu vied o Zemi SAV, v. v. i. volí RNDr. Róberta Kysela, PhD. do funkcie 

podpredsedu Správnej rady Ústavu vied o Zemi SAV, v. v. i. 
 

 

Bod č. 3:  Rozpočet Ústavu vied o Zemi SAV, v. v. i. na rok 2022 

Predseda správnej rady RNDr. Ján Madarás, PhD. predstavil návrh rozpočtu ÚVZ SAV, v. v. i. na 

rok 2022 (skladá sa z dvoch dokumentov: rozdelenie prostriedkov inštitucionálnej formy podpory 

výskumu a vývoja na rok 2022 a  rozpočet príjmov a výdavkov ÚVZ SAV, v. v. i. na rok 2022 so 

strednodobým výhľadom najbližšie tri rozpočtové roky 2023 - 2025).  

Základným zdrojom financovania ÚVZ SAV ako verejnej výskumnej inštitúcie je 

inštitucionálna forma podpory zo štátneho rozpočtu SR prostredníctvom rozpočtu SAV. Táto 

podpora je poskytovaná na základe zmluvy medzi poskytovateľom podpory (SAV, zmluvu 

podpisuje predseda SAV) a prijímateľom podpory (ÚVZ SAV, v. v. i., zmluvu podpisuje generálny 

riaditeľ). V minulosti, keď ÚVZ SAV hospodáril ako príspevková organizácia, zmeny rozpočtu 

v priebehu roka sa vykonávali formou oznámenia z Úradu SAV pre Ekonomické oddelenie ÚVZ 

SAV, po transformácii na v. v. i. bude každá zmena inštitucionálnej formy podpory musieť byť 

vykonávaná formou dodatku v zmluve a následne bude musieť zmenu rozpočtu ÚVZ SAV, v. v. i. 

schváliť správna rada. Tento mechanizmus nie je vhodne nastavený, preto v záujme minimalizácie 

počtu dodatkov (na maximálne 3 až 4 ročne) a následného schvaľovania zmien rozpočtu sa budú 

zmeny pridelenej podpory zoskupovať do väčších celkov. 

Na rok 2022 SAV pridelila ÚVZ SAV, v. v. i. prostriedky inštitucionálnej formy podpory 

výskumu a vývoja vo výške 1 891 413 €, pričom do tejto sumy ešte nie je zahrnutá časť 

výkonového financovania a granty VEGA. Ďalšie navýšenie pridelenej podpory môže nastať 

v dôsledku valorizácie platov zamestnancov od 1. júla 2022 a príspevkov na rekonštrukčné práce 

alebo údržbu (výšku týchto prostriedkov nie je možné aktuálne odhadnúť). 

Výdavky na rok 2022 z prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja sa 

rozpočtujú nasledovne: 

Funkčná klasifikácia 014 01 (základný výskum) 

• platy a ostatné osobné vyrovnania zamestnancov (ekonomická klasifikácia 610) vo 

výške 1 123 703 € a vychádzajú z limitu zamestnancov (85,7 FTE, full time 

equivalent), 

• poistné a príspevok do poisťovní (sociálne a zdravotné odvody, ekonomická 

klasifikácia 620) vo výške 392 734 €, 

• tovary a služby (ekonomická klasifikácia 630) vo výške 298 998 €. 

Funkčná klasifikácia 0942 (druhý stupeň terciárneho vzdelávania) 

• tovary a služby (ekonomická klasifikácia 631 až 637) vo výške 3 360 €, ktoré sú 

určené na podporu doktorandov (40 € mesačne ako príspevok na aktivity doktoranda), 

• doktorandské štipendiá (ekonomická klasifikácia 642 036) vo výške 72 618 €. 
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Rozpočet príjmov a výdavkov ÚVZ SAV, v. v. i. na rok 2022 a jeho strednodobý výhľad na roky 

2023 - 2025 je štruktúrovaný podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie. Príjmy a 

výdavky na rok 2022 vychádzajú z očakávanej skutočnosti (OS), a to: 

Príjmy spolu: 2 666 686 € 

• nedaňové príjmy (ekonomická klasifikácia 200) vo výške 251 000 €, 

• bežné granty a transfery (ekonomická klasifikácia 310) vo výške 2 060 549 €, v čom 

je zahrnutý inštitucionálny príspevok SAV vo výške 1 891 413 €, APVV (hlavný 

riešiteľ je ÚVZ SAV) vo výške 103 035 €, APVV (ÚVZ SAV je spoluriešiteľom) vo 

výške 66 101 €, pričom ide len o aktuálne schválené a financované projekty APVV, 

• zostatok z prechádzajúcich rokov (ekonomická klasifikácia 453) vo výške 355 137 €. 

Výdavky spolu: 2 289 324 € 

• bežné výdavky (ekonomická klasifikácia 600) vo výške 2 286 549 €, v čom sú 

zahrnuté mzdy (ekonomická klasifikácia 610) vo výške 1 201 894 €, poistné 

(ekonomická klasifikácia 620) vo výške 420 257 €, tovary a služby (ekonomická 

klasifikácia 630) vo výške 548 033 €, bežné transfery (ekonomická klasifikácia 640) 

vo výške 116 365 €, 

• výdavky z transakcií s fin. akt. a fin. pas. (FO, ekonomická klasifikácia 800) vo výške 

2 775 €. 

 

Celkový prebytok rozpočtu na rok 2022 predstavuje 377 362 €. Predseda správnej rady RNDr. Ján 

Madarás, PhD. zdôraznil, že dlhodobou politikou vedenia ÚVZ SAV je mať hotovostnú rezervu 

najmenej vo výške úhrnu jednomesačných platov zamestnancov ÚVZ SAV (minimálne 100 tis. €). 

Po vylúčení finančných operácií predstavuje prebytok rozpočtu (v metodike ESA 2010) 25 000 €, 

o túto sumu by sa mala navýšiť finančná rezerva prenášaná do rozpočtu nasledujúceho roka 2023. 

 

Strednodobý výhľad rozpočtu na rok 2023 - 2025 sa určite bude meniť a bude ovplyvnený 

rekonštrukčnými prácami a sťahovaním pracovísk z budovy na Valašskej ul. (ÚVZ SAV dostal 

pridelené priestory v budove ÚSTARCH), časť pridelených finančných prostriedkov vo výške 

170 tis. € bola návratne poskytnutá Centru spoločných činností SAV. 

 

Predseda správnej rady otvoril diskusiu. 

 

RNDr. Pavol Nejedlík, CSc. sa opýtal, či je v rozpočte zahrnutý 20%-ný príspevok na nepriame 

výdavky z projektov APVV [áno], ako sú do rozpočtu zahrnuté projekty, z ktorých sa preplácajú 

mzdy [ako príjem aj ako výdavok] a ako súvisí uvádzaný počet zamestnancov 85,7 s údajmi na 

webovom sídle ÚVZ SAV, podľa ktorých má ústav vyše 100 zamestnancov [85,7 je prepočítaný 

počet zamestnancov na „full time equivalent“]. 

 

Mgr. Radovan Kyška-Pipík, PhD. konštatoval, že prostriedky pridelené Predsedníctvom SAV sa 

dajú presne odhadnúť a následne rozpočtovať. Opýtal sa, ako sa odhadujú ostatné príjmy, najmä 

z hospodárskej činnosti [v rámci rozpočtu sa príjmy naplánujú a následne sa aktualizujú, je snahou 

príjmovú stranu rozpočtu dodržiavať]. V oblasti nárastu výdavkov na energie uviedol, že ÚVZ 

SAV má zmluvu s dodávateľom len na dva roky, odporučil časovo zosúladiť zmluvu na dodávku 

elektrickej energie so zmluvou na dodávku plynu a o dva roky obe zmluvy súťažiť naraz. 

Medziročný nárast ceny za elektrickú energiu predstavuje 28 %, hlavným spotrebiteľom je 

pracovisko v Banskej Bystrici. Navrhol zamerať sa na projekty na znižovanie energetickej 

zaťaženosti budov a budovanie tepelných čerpadiel (prvá výzva bola na jeseň 2022, ale s krátkou 

dobou na podanie projektu dva mesiace). V budúcnosti by ÚVZ SAV nemal byť závislý od 

používania plynu. 

Predseda správnej rady RNDr. Ján Madarás, PhD. uviedol, že údaje o dopade nárastu cien 

energií na činnosť ústavov zbieral podpredseda SAV pre ekonomiku a legislatívu prof. MVDr. Juraj 

Koppel, DrSc. Rozpočet SAV je pre nepredvídané výdavky napätý. Podporil snahu o získanie 

projektu na zníženie tepelných strát. Člen Predsedníctva SAV RNDr. Pavol Siman, PhD. vo 
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februári predbežne informoval o možnostiach financovania obnovy budov z Plánu obnovy 

a odolnosti (mohlo by sa týkať pracoviska v Hurbanove, ktoré sa nachádza v Nitrianskom kraji, 

a pracoviska v Banskej Bystrici). Je však potrebné poznať konkrétne podmienky výzvy. 

Podpredseda správnej rady RNDr. Róbert Kysel, PhD. k nárastu ceny elektrickej energie 

o 28 % uviedol, že ide o významný nárast, s dopadmi nárastu bojujú aj verejné vysoké školy 

(napríklad Univerzita Komenského v Bratislave vysúťažila silovú zložku elektrickej energie v sume 

256 €/MWh, čo je takmer 5-násobný nárast, sú však aj vysoké školy, ktoré majú uzatvorenú 

krátkodobú zmluvu na dodávku elektrickej energie v cene presahujúcej 400 €/MWh). Zároveň 

požiadal, aby pri budúcom prerokúvaní rozpočtu a jeho zmien bola k materiálom prikladaná aj 

zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja. 

 

Podpredseda správnej rady RNDr. Róbert Kysel, PhD. uviedol, že pri transformácii v roku 2018 sa 

uvažovalo o sledovaní príjmov a výdavkov na úrovni odborov a opýtal sa, či sa v strednodobom 

horizonte plánuje podrobnejšie rozpočtovanie. 

Predseda správnej rady RNDr. Ján Madarás, PhD. reagoval, že vedúca Ekonomického 

oddelenia ÚVZ SAV Mgr. Adriana Kleinová pripravila interný prehľad o finančnom príspevku do 

réžie ústavu z projektov a zákaziek za roky 2017 - 2021 podľa odborov. V uvedenom období: 

• na nepriamych nákladoch z APVV projektov Geologický odbor prispel sumou 

145 521 €, Geofyzikálny odbor prispel sumou 64 203 €, 

• z VEGA grantov Geologický odbor prispel sumou 69 355 €, Geofyzikálny odbor 

prispel sumou 56 181 €, 

• príjmy z hospodárskych zmlúv Geologického odboru predstavovali sumu 363 847 €,  

• príjmy z hospodárskych zmlúv Geofyzikálneho odboru predstavovali sumu 124 814 €. 

Príjmy a výdavky sa sledujú po hospodárskych strediskách. Nariadenie riaditeľa ÚVZ SAV 

o odvádzaní príspevku z projektov riešených na ÚVZ SAV do réžie ÚVZ SAV je z hľadiska 

zákaziek a hospodárskych zmlúv dobre nastavené (percentuálne rozdelenie na priame náklady 

súvisiace s riešením zákazky, na odmenu pre riešiteľov a na réžiu ústavu). Geologický odbor má 

v sume príspevkov zo zákaziek a hospodárskych zmlúv na réžiu ústavu výrazne navrch, ale to je 

dané aj podielom príspevkov z laboratórií v Banskej Bystrici. 

Mgr. Radovan Kyška-Pipík, PhD. uviedol, že vedúca Ekonomického oddelenia ÚVZ SAV 

Mgr. Adriana Kleinová má prehľad o príjmoch a výdavkoch za jednotlivé laboratóriá. 

 

Predseda správnej rady RNDr. Ján Madarás, PhD. uviedol, že v minulosti sa pod vedením riaditeľa 

konávali ústavné porady, po transformácii na v. v. i. je možné mať ústavnú radu. Pôjde o väčšiu 

administratívnu záťaž, materiály ekonomickej povahy sa budú prerokúvať duplicitne na zasadnutí 

ústavnej rady a následne aj na zasadnutí správnej rady. Nevníma to však ako negatívum, zákon 

o verejnej výskumnej inštitúcii štruktúrou orgánov v. v. i. umožňuje mať lepší prehľad o štruktúre 

príjmov a výdavkov ÚVZ SAV. 

 

Mgr. Kristián Csicsay, PhD. požiadal o rozčlenenie financií, ktoré sa kumulujú za amortizáciu 

jednotlivých automobilov vo vlastníctve ústavu (Dacia Duster, ktorú využíva Geofyzikálny odbor, 

môže mať časom technické problémy a je dobré mať prehľad o stave finančných prostriedkov na 

jeho opravy, resp. nahradenie za nový automobil). 

Predseda správnej rady RNDr. Ján Madarás, PhD. uviedol, že vníma podnety, aby sa v rámci 

rozpočtu vedelo, kde sa finančné prostriedky kumulujú. Presúvať však možno len vlastné príjmy, 

nie príjmy majúce charakter dotácie. 

 

Podpredseda správnej rady RNDr. Róbert Kysel, PhD. sa opýtal, či sa rozpočtujú aj kapitálové 

výdavky [áno, zatiaľ je rozpočtovaná suma 0 €]. 

 

Mgr. Kristián Csicsay, PhD. a predseda správnej rady RNDr. Ján Madarás, PhD. otvorili otázku 

financovania Národnej siete seizmických staníc. Aktuálne sú na prevádzku NSSS účelovo 

vyčlenené prostriedky v rozpočte SAV, z údajov však profitujú aj organizácie z iných rezortov 

(napr. civilná ochrana, ktorá je začlenená pod Ministerstvo vnútra SR). 
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RNDr. Pavol Nejedlík, CSc. upozornil, že rezorty si „žiarlivo“ strážia svoje rozpočty 

a nebudú ochotné vyčleniť finančné prostriedky na prevádzku NSSS. 

 

Podpredseda správnej rady RNDr. Róbert Kysel, PhD. sa opýtal, či prostriedky inštitucionálnej 

formy podpory výskumu a vývoja možno použiť len na bežné výdavky, alebo aj na kapitálové 

výdavky [iba na bežné výdavky, kapitálové výdavky sa z týchto prostriedkov nedajú hradiť]. 

 

Mgr. Radovan Kyška-Pipík, PhD. požiadal o dodatočné informácie ohľadom výkonového 

financovania v. v. i. 

Predseda správnej rady RNDr. Ján Madarás, PhD. informoval, že 16 % prostriedkov sa na 

úrovni SAV v roku 2022 prerozdeľuje na základe výkonov. Tieto prostriedky budú ÚVZ SAV 

poskytnuté dodatkom ku zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory 

výskumu a vývoja v priebehu kalendárneho roka. Na základe analýz minulých rokov možno 

predpokladať priaznivý finančný dopad na ÚVZ SAV (z výkonového financovania získava viac 

približne o 15 až 20 tis. €, ako do neho vkladá). 

 

Mgr. Radovan Kyška-Pipík, PhD. upozornil na zvýšené výdavky spojené so spoplatnením prevodov 

z bankových účtov ÚVZ SAV vedených v Štátnej pokladnici (za každý debetnú platobnú operáciu – 

refundáciu drobného nákupu, nákupy z grantov VEGA, APVV, výplaty zamestnancom, sa od 

1.  apríla 2022 bude platiť poplatok 5 centov). 

Predseda správnej rady RNDr. Ján Madarás, PhD. v tejto súvislosti konštatoval množstvo 

byrokratických povinností („papierovania“), ktoré musí ÚVZ SAV plniť (podpisovanie 

likvidačných listov faktúr, likvidačných listov k iným účtovným dokladom, žiadaniek 

k objednávkam/faktúram, faktúr, krycích listov pre výkon základnej finančnej kontroly, atď.). 

RNDr. Pavol Nejedlík, CSc. navrhol zaviesť elektronické žiadanky (podobný proces úspešne 

prebehol na SHMÚ v roku 2010). K dispozícii sú voľne dostupné softvéry, je ich však potrebné 

udržiavať, čo si vyžaduje personálnu kapacitu. 

Predseda správnej rady RNDr. Ján Madarás, PhD. reagoval, že žiadanky sú k dispozícii 

v elektronickej podobe, ale pre účely kontrol je ich potrebné aj vytlačiť a archivovať v listinnej 

podobe. Počas svojho pôsobenia vo funkcii riaditeľa ÚVZ SAV zažil tri kontroly z Úradu SAV, 

kontrolóri si vyžadujú poskytnúť dokumenty v listinnej podobe. 

Podpredseda správnej rady RNDr. Róbert Kysel, PhD. uviedol, že zákon o finančnej kontrole 

umožňuje výkon finančnej kontroly elektronicky, otázkou je spôsob archivácie dokumentov. Opýtal 

sa, či sa neuvažuje nad zavedením elektronickej registratúry. 

Predseda správnej rady RNDr. Ján Madarás, PhD. odpovedal, že sa na túto skutočnosť opýta 

na zasadnutí Rady riaditeľov. 

 

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

č. hlas. prítomných kvórum Za proti zdržal sa výsledok 

3 6 4 6 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 3: 

Správna rada Ústavu vied o Zemi SAV, v. v. i. schvaľuje rozpočet Ústavu vied o Zemi SAV,  

v. v. i. na rok 2022. 
 

 

Bod č. 4: Rôzne 

Predseda správnej rady RNDr. Ján Madarás, PhD. informoval o časových a procesných aspektoch 

schvaľovania vnútorných predpisov ÚVZ SAV, v. v. i. Vzhľadom na skutočnosť, že vnútorné 

predpisy budú slúžiť mnoho rokov, pripomienkovaniu návrhov je potrebné venovať náležitú 



6/6 

pozornosť aj napriek časovým okolnostiam (potreba ich urýchleného schválenia a doručenia do 

zbierky listín registra v. v. i.). 

Členovia správnej rady diskutovali o nastávajúcich krokoch v procese schvaľovania 

vnútorných predpisov v. v. i. 

RNDr. Pavol Nejedlík, CSc. upozornil na previazanosť jednotlivých vnútorných predpisov. 

V daných krátkych časových rámcoch nie je možné vykonať kontrolu dokumentov tak, aby sa 

v nich nevyskytovali chyby. Navrhol preto, aby sa vnútorné predpisy schválili s časovou doložkou 

ich platnosti jeden rok a následne sa vnútorné predpisy aj v závislosti od ďalšieho vývoja (podnetov 

z ich uplatňovania) predložili opätovne. 

 

Podpredseda správnej rady RNDr. Róbert Kysel, PhD. upozornil na zákonnú povinnosť zverejniť 

zakladaciu listinu ÚVZ SAV, v. v. i. na verejnej časti webového sídla ÚVZ SAV, v. v. i. Zároveň 

požiadal predsedu správnej rady RNDr. Jána Madarása, PhD., aby smerom k Predsedníctvu SAV 

tlmočil nespokojnosť so štruktúrou dokumentov týkajúcich sa v. v. i. na webovom sídle SAV 

(vzorové vnútorné predpisy v. v. i. sú zoradené neprehľadne, častokrát duplicitne, niektoré sú 

zverejnené vo forme úplných znení, iné sú zverejnené vo forme pôvodného znenia a dodatkov k 

nim). 

 

RNDr. Pavol Nejedlík, CSc. informoval, že sa dňa 25. marca 2022 zúčastnil seminára o prevencii 

sexuálneho obťažovania na pracovisku. Aj v nadväznosti na požiadavky, ktoré vyplývajú z účasti 

na projektoch EÚ, navrhol, aby ÚVZ SAV, v. v. i. vypracoval interné dokumenty, ktoré by upravili 

postup pri podozrení zo sexuálneho obťažovania. 

Predseda správnej rady RNDr. Ján Madarás, PhD. odporučil, aby takéto vzorové dokumenty 

vypracovalo Predsedníctvo SAV a následne boli zapracované do vnútorných predpisov v. v. i. 

 

Podpredseda správnej rady RNDr. Róbert Kysel, PhD. pripomenul, že po schválení vnútorných 

predpisov je potrebné schváliť aj rokovací poriadok správnej rady (pri jeho príprave možno 

vychádzať z rokovacieho poriadku pripraveného pri transformácii v roku 2018). Taktiež navrhol, 

aby sa prezenčné zasadnutia správnej rady striedavo konali v Bratislave a Banskej Bystrici. 

 

 

Bod č. 5: Záver 

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

ukončil zasadnutie. 

 

Koniec zasadnutia: 15.01 hod. 

 

 

 

 RNDr. Ján Madarás, PhD. 

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

 

Zapísal: 

RNDr. Róbert Kysel, PhD. 

 

Overil: 

Mgr. Kristián Csicsay, PhD. 


