Zápisnica č. 33/2018
zozasadnutia Vedeckej rady ÚMV SAV, v.v.i.
dňa 18.7.2018
Prítomní: Bruncková, Bureš, Falat, Medvecký, F. Kováč
Ospravedlnení: Dusza, Kovalčíková, Petryshynets, Saksl
Prizvaný:
Program:
1. Rôzne
2. Organizácia volieb do Správnej rady
K bodu 1:
Predseda VR ÚMV SAV, v.v.i. Ing. Ľ. Medvecký, PhD. privítal prítomných členov VR a následne ich informoval
o priebehu videokonferencie zo stretnutia riaditeľov, predsedov vedeckých rád a členov Snemu SAV, konanej dňa
13.7.2018 ohľadom aktuálnej situácie v SAV.
Zo záverov uvedenej videokonferencie vyplynulo, že pre SAV je momentálne najdôležitejšie dodanie všetkých
požadovaných interných dokumentov (napr. organizačné a volebné poriadky a vybrané interné smernice/predpisy
napr. o hodnotení zamestnancov, atď..) jednotlivých transformovaných vedeckých organizácií SAV Ministerstvu
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVŠ SR) do 25.7.2018.
Predseda VR Ing. Ľ. Medvecký, PhD. zdôraznil dôležitosť tohto kroku aj z hľadiska zabezpečenia kontinuity
pracovno-právnych vzťahov zamestnancov SAV a ich zamestnávateľských organizácií.
Za účelom poskytnutia súčinnosti pri zabezpečení všetkých potrebných náležitostí ohľadom schválenia interných
dokumentov ÚMV SAV, v.v.i., predseda VR Ing. Ľ. Medvecký, PhD. navrhol, aby sa po voľbe členov Správnej rady
ÚMV SAV, v.v.i., 20.7.2018, následne uskutočnilo „Spoločné zasadanie Vedeckej rady a Správnej rady“ o 13.00
hod.. V následnej diskusii sa členovia VR s uvedeným návrhom stotožnili.
RNDr. F. Kováč, CSc. sa vyjadril, že v aktuálnej situácii musí SAV splniť všetko, čo MŠVVŠ SR dodatočne
vyžaduje. Predseda VR Ing. Ľ. Medvecký, PhD. s ním súhlasil, avšak pripomenul skutočnosť, že napr. Správne rady
si organizácie SAV nemohli zvoliť pred 1.7.2018, čo napokon uznalo aj MŠVVŠ SR.
RNDr. H. Bruncková, PhD. sa opýtala v akom právnom postavení sa momentálne ústavy SAV nachádzajú. Predseda
VR Ing. Ľ. Medvecký, PhD. jej odpovedal, že do 31.7.2018 majú zo zákona určite všetky vedecké organizácie SAV
(okrem zakladateľa t.j. P SAV) status v.v.i.. Čo bude ďalej, bude závisieť od toho, či ich MŠVVŠ SR zapíše do
registra v.v.i.. Práve preto je potrebné, aby boli urýchlene zvolené Správne rady organizácií v.v.i., ktoré musia
pripraviť a schváliť všetky interné dokumenty vyžadované MŠVVŠ SR.
K bodu 2:
Predseda VR Ing. Ľ. Medvecký, PhD. informoval prítomných členov VR, že do požadovaného termínu kandidatúry
do Správnej rady ÚMV SAV, v.v.i., podali na sekretariát ústavu svoje kandidatúry dvaja kandidáti, menovite Prof.
RNDr. Ján Dusza, DrSc. a Ing. Karel Saksl, DrSc. Následne, VR zrealizovala skontrolovanie kompletnosti
predložených kandidatúr t.j. všetkých požadovaných dokumentov kandidátov, definovaných v „Oznámení o konaní
voľby členov Správnej rady ÚMV SAV v.v.i.“ zo dňa 19.6.2018. Po kontrole kompletnosti požadovaných
dokumentov kandidátov do prvej Správnej rady ÚMV SAV, v.v.i., VR skonštatovala kompletnosť dodaných
podkladov oboch kandidátov.
Hlasovanie: Za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0
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Uznesenie VR č. 2018-33-01
VR ÚMV SAV konštatuje, že kandidáti do Správnej rady UMV SAV, v.v.i., Prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc. a Ing.
Karel Saksl, DrSc. dodali kompletné materiály potrebné pre voľbu.
Následne, predseda VR Ing. Ľ. Medvecký, PhD. navrhol, aby do mandátovej a volebnej komisie pre voľby do
Správnej rady ÚMV SAV, v.v.i. členovia vedeckej rady: Do mandátovej komisie navrhuje RNDr. F. Kováča, CSc.
a Ing. A. Kovalčíkovú, PhD. Do volebnej komisie navrhuje Ing. R. Bureša, CSc. a RNDr. H. Brunckovú, CSc. Za
zapisovateľa zasadania navrhuje Ing. L. Falata, PhD.. S uvedenými návrhmi členovia VR súhlasili.
RNDr. H. Bruncková, PhD. sa opýtala na časový limit prezentácie predstáv kandidátov do Správnej rady o ich
pôsobení v Správnej rade. Po krátkej diskusii sa členovia VR zhodli na maximálne 20 minútovom časovom intervale
prezentácie jednotlivých kandidátov.

Zapísal Ing. L. Falat, PhD.
Košice, 18.7.2018

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