
Zápisnica č. 32/2018

zo  zasadnutia Vedeckej rady ÚMV SAV, v.v.i.
dňa 12.7.2018

Prítomní: Bruncková, Bureš, Falat, Medvecký, Petryshynets, F. Kováč 
Ospravedlnení: Dusza, Kovalčíková, Saksl 
Prizvaný: 

Program:
1. Informácie ohľadom aktuálnej situácie s transformáciou SAV
2. Aktualizácia termínov súvisiacich s voľbou Správnej rady ÚMV SAV, v.v.i. 

K bodu 1:
Predseda VR ÚMV SAV, v.v.i. Ing. Ľ. Medvecký, PhD. privítal prítomných členov VR a následne ich informoval o 
problémoch s transformáciou vyvolaných stanoviskom  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky (MŠVVŠ SR) k dodaným dokumentom potrebným na registráciu v.v.i. Zdôraznil, že podľa Zákona o 
v.v.i., všetky vedecké organizácie SAV prešli na právnu formu v.v.i. od 1.7.2018.  MŠVVŠ SR odmieta uskutočniť  
zápis všetkých vedeckých organizácií SAV do registra v.v.i.. Podľa vyjadrenia ministerstva, uvedený zápis bude 
možný až po dodaní doplňujúcich podkladov, ktoré si MŠVVŠ SR dodatočne vyžiadalo. Podľa názoru ministerky 
školstva je nutné, aby mali jednotlivé v.v.i. schválené svoje vnútorné predpisy už pred zápisom, čo je úlohou 
Správnych rád jednotlivých organizácií, ktoré však podľa názoru SAV nemohli byť zvolené pred termínom vzniku 
v.v.i., teda 1.7.2018.
 
Na základe uvedeného, predseda VR Ing. Ľ. Medvecký, PhD. oznámil členom VR, že v pozícii, v ktorej sa aktuálne 
SAV nachádza, nemá ani ÚMV SAV inú možnosť než promptne reagovať na vzniknutú situáciu a teda zvoliť, čo 
najrýchlejšie podľa pokynov P SAV správnu radu. 

K bodu 2:
V súlade s dodržaním 30 dňovej lehoty  od  oznámenia o voľbe členov Správnej rady v.v.i. pred konaním samotnej 
voľby,  predseda VR Ing. Ľ. Medvecký, PhD. navrhol aktualizované termíny organizácie volieb do Správnej rady 
nasledovne:
- termín na predloženie kandidatúry: 16.7. 2018
- termín konania pohovoru a voľby: 20.7. 2018

Hlasovanie: Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie VR č. 2018-32-01
VR ÚMV SAV schvaľuje termín na  predloženie kandidatúry kandidátov do Správnej rady na 16.7.2018 a termín
konania pohovoru a voľby na 20.7.2018.

Za  účelom  skontrolovania  kompletnosti  predložených  kandidatúr  t.j.  všetkých  požadovaných  dokumentov
kandidátov do Správnej rady, navrhol predseda VR Ing. Ľ. Medvecký, PhD. najbližšie zasadanie VR 18.7.2018. 

Zapísal Ing. L. Falat, PhD.
Košice, 12.7.2018

Ing. Ľubomír Medvecký, PhD. 
predseda VR ÚMV SAV, v.v.i.
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