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Zá p i s n i c a  
z 2. zasadnutia Správnej rady Ústavu vied o Zemi SAV, v. v. i. 

dňa 20. 07. 2018 
 
 
Začiatok zasadnutia: 9.00 hod. v zasadačke generálneho riaditeľa 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. Prerokovanie návrhov vnútorných predpisov ÚVZ SAV, v. v. i. 

3. Rôzne. 

4. Záver. 
 
Bod č. 1: Otvorenie, schválenie programu 

Predseda správnej rady RNDr. Ján Madarás, PhD. privítal členov správnej rady, pričom ospravedl-
nil 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 2. zasadnutia Správnej 
rady Ústavu vied o Zemi SAV, v. v. i.  dňa 20. júla 2018. 
 
 
Bod č. 2: Prerokovanie návrhov vnútorných predpisov ÚVZ SAV, v. v. i.  

Členovia správnej rady obdržali na začiatku zasadnutia v tlačenej podobe návrhy vnútorných pred-
pisov ÚVZ SAV, v. v. i., na príprave ktorých sa najmä podieľali: RNDr. Ján Madarás, PhD. (gene-
rálny riaditeľ), RNDr. Igor Broska, DrSc. (člen správnej rady), RNDr. Igor Petrík, DrSc. (člen ve-
deckej rady), Mgr. Mária Šípková (sekretariát generálneho riaditeľa) a ďalší zamestnanci ÚVZ 
SAV, v. v. i.  
 
Návrhy vnútorných predpisov boli vypracované na základe vzorových vnútorných predpisov v. v. i. 
pripravených Predsedníctvom SAV, starších vnútorných predpisov ÚVZ SAV (pracovný poriadok, 
organizačný poriadok) a vnútorných predpisov tých ústavov I. oddelenia SAV, ktoré ich už mali 
zverejnené na svojich webových sídlach. 
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______________________________________________________________________________________________ 
V zmysle § 2 ods. 4 zákona o v. v. i. táto vybraná informácia zo zápisnice  nie je zverejnená na webo-
vom sídle organizácie. 
___________________________________________________________________________________ 
 

Uznesenie č. 2: 

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

I. 
berie na vedomie návrhy vnútorných predpisov ÚVZ SAV, v. v. i. podľa § 37 zákona 
o vysokých školách predložené generálnym riaditeľom ÚVZ SAV, v. v. i., 

II. 
poveruje predsedu Správnej rady ÚVZ SAV, v. v. i., aby Vedeckej rade ÚVZ SAV,  
v. v. i. a Dozornej rady ÚVZ SAV, v. v. i. zaslal na vyjadrenie návrhy vnútorných predpisov: 

1. Štatút ÚVZ SAV, v. v. i. 

2. Organizačný poriadok ÚVZ SAV, v. v. i. 

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

4. Volebný a nominačný poriadok na funkciu člena Vedeckej rady ÚVZ SAV, v. v. i. 

5. Pracovný poriadok ÚVZ SAV, v. v. i. 

6. Pravidlá tvorby rozpočtu ÚVZ SAV, v. v. i. 

7. Pravidlá hodnotenia výskumných pracovníkov ÚVZ SAV, v. v. i. 

8. Vnútorný predpis podľa § 37 ods. 2 zákona o v. v. i. 

 
Členovia správnej rady diskutovali o následných krokoch pri schvaľovaní vnútorných predpisov. 
V prípade, že k návrhom vnútorných predpisov uplatní vedecká rada a dozorná rada pripomienky, bude 
sa nimi správna rada zaoberať na svojom nasledujúcom zasadnutí. Vážne obsahové zmeny vnútorných 
predpisov nad rámec verzii zaslanej na vyjadrenie správnej rade a dozornej rade však už správna rada 
nebude môcť vykonať. Prípustné budú iba menej podstatné obsahové zmeny, technické a štylistické 
spresnenia, odstránenia nesúladu so zákonom o verejnej výskumnej inštitúcii a vzájomného nesúladu 
vnútorných predpisov. 
 
______________________________________________________________________________________________ 
V zmysle § 2 ods. 4 zákona o v. v. i. táto vybraná informácia zo zápisnice  nie je zverejnená na webo-
vom sídle organizácie. 
___________________________________________________________________________________ 
 
Bod č. 3: Rôzne 

Členovia správnej rady neformálne diskutovali o aktuálnych problémoch transformácie ústavov 
SAV na verejné výskumné inštitúcie, ako aj o aktuálnych problémoch transformácie ÚVZ SAV 
z príspevkovej organizácie na verejnú výskumnú inštitúciu. 
 
Bod č. 4: Záver 

Predseda správnej rady RNDr. Ján Madarás, PhD. poďakoval členom správnej rady za účasť a 
ukončil zasadnutie. 
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Koniec zasadnutia: 11.20 hod. 
 
 
 RNDr. Ján Madarás, PhD. 

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

 
Zapísal: 
RNDr. Róbert Kysel, PhD. 
 
Overil: 
RNDr. Igor Broska, DrSc. 


