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Zá p i s n i c a  
z 3. zasadnutia Správnej rady Ústavu vied o Zemi SAV, v. v. i. 

dňa 25. 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. Schválenie 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 3. zasadnutia Správnej 
rady Ústavu vied o Zemi SAV, v. v. i.  dňa 25. júla 2018. 
 
 
Bod č. 2: Schválenie vnútorných predpisov ÚVZ SAV, v. v. i.  

Predseda správnej rady RNDr. Ján Madarás, PhD. informoval, že Vedecká rada ÚVZ SAV, v. v. i. 
na svojom zasadnutí dňa 20. júla 2018 zobrala predložené návrhy vnútorných predpisov na vedomie 
a neuplatnila k nim pripomienky. Dozorná rada ÚVZ SAV, v. v. i. prerokovala návrhy vnútorných 
predpisov per-rollam, pričom pripomienky členov dozornej rady boli akceptované a zapracované do 
finálneho znenia návrhu vnútorných predpisov. 

Predseda správnej rady ďalej informoval, že pripomienky členov správnej rady k návrhom jed-
notlivých vnútorným predpisom, ktoré v predchádzajúcich dňom obdržal, boli zapracované (s vý-
nimkou prípadov, pokiaľ by zapracovanie pripomienky spôsobovalo vážnu obsahovú zmenu – na-
príklad návrh, aby sa vo vnútornom predpise podľa § 37 ods. 2 zákona o verejnej výskumnej inšti-
túcii doplnila medzi orgány organizačnej zložky vedecká rada organizačnej zložky a vymedzila sa 
jej pôsobnosť). 
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Priamo na zasadnutí členovia správnej rady nevzniesli pripomienky k predloženým návrhom vnú-
torných predpisov. 
 
Predseda správnej rady predložil návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať. Na schválenie vnútorných 
predpisov sa v súlade s § 23 ods. 4 písm. f) zákona o verejnej výskumnej inštitúcii vyžaduje dvoj-
tretinová väčšina všetkých členov správnej rady. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti výsledok 

2 4 4 4 0 schválené 
 
Uznesenie č. 2: 

Správna rada Ústavu vied o Zemi SAV, v. v. i. podľa § 17 ods. 8 písm. d) zákona o verejnej 
výskumnej inštitúcii po vyjadrení Vedeckej rady ÚVZ SAV, v. v. i. a Dozornej rady ÚVZ 
SAV, v. v. i. schvaľuje: 

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 verejnej výskumnej inštitúcii. 

 
Prílohami tejto zápisnice sú: 

1. Návrh predstaviteľov Geofyzikálneho odboru ÚVZ SAV, v. v. i. na znenie vnútorného predpisu 
podľa § 37 ods. 2 zákona o verejnej výskumnej inštitúcii zo dňa 20. júla 2018. 

 

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. v súlade s § 2 ods. 4 zákona o verejnej 
výskumnej inštitúcii rozhodla, že prílohy zápisnice z 3. zasadnutia Správnej rady ÚVZ SAV, 
v. v. i. nebudú zverejnené na webovom sídle ÚVZ SAV, v. v. i. 
 
V nadväznosti na konsenzuálny záver z 2. zasadnutia správnej rady dňa 20. júla 2018, podľa ktorého 
budú vnútorné predpisy ÚVZ SAV, v. v. i. v nasledujúcich týždňoch revidované a opätovne prerokova-
né, bolo prijaté doleuvedené uznesenie. 
 

č. hlas. prítomných kvórum za proti výsledok 

4 4 3 4 0 schválené 
 
Uznesenie č. 4: 
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Správna rada Ústavu vied o Zemi SAV, v. v. i. ukladá generálnemu riaditeľovi ÚVZ SAV, 
v. v. i., aby do 60 dní od zapísania ÚVZ SAV, v. v. i. do registra verejných výskumných inšti-
túcií predložil správnej rade návrhy revidovaných vnútorných predpisov ÚVZ SAV, v. v. i. 
 
 
 
Bod č. 3: Rôzne 

Predseda správnej rady RNDr. Ján Madarás, PhD. informoval, že nasledujúce zasadnutie správnej 
rady bude zvolané podľa potreby. 
 
 
Bod č. 4: Záver 

Predseda správnej rady RNDr. Ján Madarás, PhD. poďakoval členom správnej rady za účasť a 
ukončil zasadnutie. 
 
Koniec zasadnutia: 9.20 hod. 
 
 
 RNDr. Ján Madarás, PhD. 

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

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


