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Zá p i s n i c a  
z 1. zasadnutia Správnej rady Ústavu vied o Zemi SAV, v. v. i. 

dňa 16. 07. 2018 
 
 
Začiatok zasadnutia: 10.50 hod. v zasadačke Geologického odboru ÚVZ SAV, v. v. i. 
 
Prítomní (podľa prezenčnej listiny): 
   RNDr. Ján Madarás, PhD. (generálny riaditeľ ÚVZ SAV, v. v. i.) 
   RNDr. Pavol Nejedlík, CSc. (riaditeľ GfO ÚVZ SAV, v. v. i.) 
   RNDr. Igor Broska, DrSc. (člen správnej rady, GlO ÚVZ SAV, v. v. i.) 
   RNDr. Róbert Kysel, PhD. (člen správnej rady, GfO ÚVZ SAV, v. v. i.) 
 
Ospravedlnený:  Mgr. Radovan Kyška-Pipík, PhD. (riaditeľ GlO ÚVZ SAV, v. v. i.) 
 
Program zasadnutia: 

1. Otvorenie, schválenie programu. 

2. Voľba podpredsedu Správnej rady ÚVZ SAV, v. v. i. 

3. Rokovací poriadok Správnej rady ÚVZ SAV, v. v. i. 

4. Volebný poriadok na funkciu člena Správnej rady ÚVZ SAV, v. v. i. 

5. Rôzne. 

6. 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) bezprostredne po zvolení 
dvoch členov správnej rady spomedzi zamestnancov ÚVZ SAV, v. v. i. 
 
Predseda správnej rady RNDr. Ján Madarás, PhD. ospravedlnil neprítomnosť člena správnej rady 
Mgr. Radovana Kyšku-Pipíka, PhD. Následne predložil návrh programu zasadnutia a dal o ňom 
hlasovať. 
 

č. hlas. prítomných kvórum za proti výsledok 

1 4 3 4 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 16. júla 2018. 
 
 
Bod č. 2: Voľba podpredsedu Správnej rady Ústavu vied o Zemi SAV, v. v. i. 

Členovia správnej rady RNDr. Ján Madarás, PhD., RNDr. Igor Broska, DrSc. a RNDr. Róbert Ky-
sel, PhD. vyslovili názor, že podpredsedom správnej rady by mal byť člen správnej rady zastupujúci 
Geofyzikálny odbor ÚVZ SAV, v. v. i., a preto navrhli RNDr. Pavla Nejedlíka, CSc. do funkcie 
podpredsedu Správnej rady Ústavu vied o Zemi SAV, v. v. i. a 

RNDr. Pavol Nejedlík, CSc. navrhol do funkcie podpredsedu správnej rady RNDr. Róberta 
Kysela, PhD., ktorý však kandidatúru odmietol. 
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č. hlas. prítomných kvórum za proti výsledok 

2 4 3 4 0 schválené 
 
Uznesenie č. 2: 

Správna rada Ústavu vied o Zemi SAV, v. v. i. volí RNDr. Pavla Nejedlíka, CSc. do funkcie 
podpredsedu Správnej rady Ústavu vied o Zemi SAV, v. v. i. 
 
 
Bod č. 3:  Rokovací poriadok Správnej rady ÚVZ SAV, v. v. i. 

Členovia správnej rady prerokovali návrh Rokovacieho poriadku Správnej rady ÚVZ SAV, v. v. i. 
predloženého predsedom správnej rady. Najdôležitejšie pripomienky k materiálu sa týkali: 

• v celom texte rokovacieho poriadku slovo „riaditeľ“ nahradiť slovami „generálny riaditeľ“ a 
slová „vedúci organizačnej zložky“ nahradiť slovami „riaditeľ organizačnej zložky“, 

• čl. II ods. 1 – vypustiť písmeno c), 
• čl. II ods. 2 prvá veta – vložiť pred slovo „zasadnutie“ slovo „riadne“, 
• čl. II ods. 2 – na koniec odseku doplniť vetu: Žiadateľ o mimoriadne zasadnutie má právo 

zúčastniť sa rokovania. 
• čl. II ods. 3 – za slová „predseda správnej rady“ vložiť slová „alebo ktorýkoľvek člen správ-

nej rady“, 
• čl. II ods. 5 a nasledujúce články – slovné spojenie „prípadné podklady“ nahradiť slovom 

„podklady“, 
• čl. II ods. 5 – slová „5 pracovných dní“ nahradiť slovami „7 kalendárnych dní“, 
• čl. II ods. 6 – slová „osobe zvolávajúcej zasadnutie“ nahradiť slovami „členovi správnej ra-

dy“, 
• čl. II ods. 8 – zvážiť vypustenie celého odseku z rokovacieho poriadku, 
• čl. III ods. 2 – vypustiť ustanovenia v písmenách a) až e) a nahradiť ich slovami „úkony 

podľa § 23 ods. 4 zákona o v. v. i.“, 
• čl. III ods. 4 – za slovami „prerokúvaných veciach“ vypustiť slovo „spravidla“, 
• čl. III ods. 5 – slová „ak sa aspoň 1/5 členov oprávnených hlasovať nevyslovila za tajné  

hlasovanie“ nahradiť slovami „ak správna rada v danej veci nerozhodne o tajnom hlasova-
ní“, 

• čl. III ods. 6 – vypustiť posledné dve vety a na koniec odseku vložiť novú vetu v znení:  
„Videokonferenčne nemožno rokovať o veciach, ktoré vyžadujú tajné hlasovanie“, 

• čl. IV ods. 1 – na záver odseku vložiť čiarku a slová „ak ide o vecne nerozporný návrh a vec 
neznesie odklad“, 

• čl. IV ods. 2 – vypustiť písmeno c), 
• čl. IV – za odsek 2 vložiť nový odsek 3 v znení: „(3) Rozhodovať per rollam nemožno 

o skutočnostiach podľa § 23 ods. 4 zákona o v. v. i.“, doterajšie odseky 3 až 6 označiť ako 
odseky 4 až 7, 

• čl. IV ods. 3 – vypustiť poslednú vetu, 
• čl. IV ods. 5 – slová „ak aspoň jeden člen oprávnený hlasovať“ nahradiť slovami „ak väčšina 

členov správnej rady“, 
• čl. V ods. 1 – slová „ktorý sa stanoví“ nahradiť slovami „ktorého určí predsedujúci“, 
• čl. V – za odsek 2 vložiť nový odsek 3 v znení: „(3) Zápisnica a materiály, ktoré sú predme-

tom rokovania na zasadnutiach správnej rady, sa s vylúčením skutočností podľa § 2 ods. 4 
zákona o v. v. i. zverejňujú na webovom sídle do 15 dní odo dňa zasadnutia správnej rady.“, 

• čl. VI – primerane upraviť (nahradiť slovo „organizácia“ slovami „Ústavu vied o Zemi 
SAV, v. v. i. a doplniť dátum schválenia rokovacieho poriadku a dátum jeho vydania). 
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RNDr. Róbert Kysel, PhD. navrhol upraviť znenie čl. II doplnením nového odseku, v ktorom by sa 
uviedlo, že zasadnutia správnej rady sa členia na riadne a mimoriadne. Súčasne navrhol, aby sa do 
rokovacieho poriadku doplnilo ustanovenie, že program zasadnutia správnej rady sa schvaľuje na 
začiatku jej zasadnutia. 
 
Členovia správnej rady sa konsenzuálne zhodli, že na zasadnutiach sa bude hlasovať výlučne „za 
návrh“ alebo „proti návrhu“, zdržanie sa hlasovania nebude prípustné. 
 
Po skončení diskusie predniesol predseda správnej rady návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať. 
 

č. hlas. prítomných kvórum za proti výsledok 

3 4 3 4 0 schválené 
 
Uznesenie č. 3: 

Správna rada Ústavu vied o Zemi SAV, v. v. i. podľa § 17 ods. 8 písm. g) zákona o verejnej 
výskumnej inštitúcii vydáva Rokovací poriadok Ústavu vied o Zemi SAV, v. v. i. 
 
 
Bod č. 4: Volebný poriadok na funkciu člena Správnej rady ÚVZ SAV, v. v. i. 

Členovia správnej rady prerokovali návrh Volebného poriadku na funkciu člena Správnej rady ÚVZ 
SAV, v. v. i. predloženého predsedom správnej rady. Najdôležitejšie pripomienky k materiálu sa 
týkali: 

• čl. I ods. 1 – vypustenie písmena b) v znení: „b) má spôsobilosť na právne úkony v plnom 
rozsahu“, 

• čl. I ods. 2 – doplnenie špecifických požiadaviek na kandidáta na člena správnej rady, a to 
minimálne vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, prax aspoň 5 rokov v odbore, skúse-
nosti s vedením projektov, 

• čl. II ods. 2 – úprava odseku, vypustenie skutočnosti, že voľby do správnej rady by mohol 
organizovať člen vedeckej rady pravidelne pôsobiaci na Slovensku (v prípade neprítomnosti 
predsedu alebo podpredsedu vedeckej rady), 

• čl. III ods. 2 – špecifikovať, že oznámenie o konaní voľby sa zverejňuje na webovom sídle a 
posiela e-mailom zamestnancom na ich e-mailové adresy, 

• čl. III ods. 3 písm. b) – vypustiť slovo „funkcie“, 
• čl. IV ods. 1 písm. f) – vypustiť čiarku a slová „najmä kto bol zvolený za člena/členov 

správnej rady. 
 
RNDr. Róbert Kysel, PhD. vzniesol výhradu k právnej vágnosti požiadavky na skúsenosť 
s vedením projektov a opýtal sa, či za skúsenosť možno považovať aj zástupcu vedúceho projektu 
VEGA alebo vedenie projektov v rámci medziakademických dohôd. 

RNDr. Igor Broska, DrSc. uviedol, že skúsenosť s vedením projektu je dôležitá. Zástupcu vedú-
ceho projektu odporučil akceptovať len pre APVV projekty, pokiaľ je projekt riešený na inom pra-
covisku a ústav na projekte participuje. Na Prírodovedeckej fakulte UK aktuálne majú veľmi prísne 
kritériá práve na vedenie projektov a stáva sa, že pre túto položku nie je kandidát pripustený k pro-
fesúre. Odporučil, aby sa ani na SAV kritériá neznižovali. 

Členovia správnej rady reagovali, že splnenie podmienky skúsenosti s vedením projektov u kon-
krétneho kandidáta na člena správnej rady posúdi vedecká rada. 
 
Členovia správnej rady rokovali o znení čl. V a poukázali na neujasnenosť začlenenia doktorandov 
medzi oprávnených voličov podľa § 23 ods. 2 zákona o verejnej výskumnej inštitúcii. 
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Keďže volebný poriadok vo viacerých svojich ustanoveniach predpokladá existenciu podpredsedu 
Vedeckej rady ÚVZ SAV, v. v. i., ktorá doposiaľ neexistovala, správna rada odporúča vedeckej 
rade, aby si funkciu podpredsedu ustanovila. 
 

č. hlas. prítomných kvórum za proti výsledok 

4 4 3 4 0 schválené 
 
Uznesenie č. 4: 

Správna rada Ústavu vied o Zemi SAV, v. v. i. odporúča Vedeckej rade Ústavu vied o Zemi 
SAV, v. v. i., aby si na svojom najbližšom zasadnutí ustanovila funkciu podpredsedu. 
 
Členovia správnej rady prerušili diskusiu o návrhu vnútorného predpisu počas pripomienkovania 
čl. V s tým, že rokovanie o návrhu vnútorného predpisu bude pokračovať na niektorom z budúcich 
zasadnutí správnej rady. 
 
Predseda správnej rady predniesol návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať. 
 

č. hlas. prítomných kvórum za proti výsledok 

5 4 3 4 0 schválené 
 
Uznesenie č. 5: 

Správna rada Ústavu vied o Zemi SAV, v. v. i. 
I. 

prerokovala návrh vnútorného predpisu Volebný poriadok na funkciu člena Správnej rady 
Ústavu vied o Zemi SAV, v. v. i. s pripomienkami, 

II. 
odporúča v súlade s § 17 ods. 8 písm. d) zákona o verejnej výskumnej inštitúcii predložiť 
návrh vnútorného predpisu Volebný poriadok na funkciu člena Správnej rady Ústavu vied 
o Zemi SAV, v. v. i. na vyjadrenie Vedeckej rade Ústavu vied o Zemi SAV, v. v. i. a Dozornej 
rade Ústavu vied o Zemi SAV, v. v. i. 
 
 
Bod č. 5: Rôzne 

Členovia správnej rady sa konsenzuálne dohodli na termínoch ďalších zasadnutí správnej rady: 
 
 2. zasadnutie  20. júla 2018 (piatok), 8.30 hod. 
 3. zasadnutie  25. júla 2018 (streda), 8.30 hod. 
 
 
Bod č. 6: Záver 

Predseda správnej rady RNDr. Ján Madarás, PhD. poďakoval členom správnej rady za účasť a 
ukončil zasadnutie. 
 
Koniec zasadnutia: 12.51 hod. 
 
 
 RNDr. Ján Madarás, PhD. 

 predseda Správnej rady ÚVZ SAV, v. v. i. 
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Zapísal: 
RNDr. Róbert Kysel, PhD. 
 
Overil: 
RNDr. Igor Broska, DrSc. 


