Zápisnica
zo zasadnutia Vedeckej rady EÚ SAV,
ktoré sa uskutočnilo
v stredu 9. júna 2021 o 13.00 hod.
videokonferenčne

Prítomní:
Podľa elektronickej prezenčnej listiny.
Navrhnutý program:
1. Úvod
2. Doplňovacia voľba externého člena Vedeckej rady EÚ SAV
3. Rôzne
4. Záver
1. Úvod
Predseda Vedeckej rady EÚ SAV (ďalej VR EÚ SAV) Mgr. Miroslav Štefánik, PhD. otvoril
zasadnutie VR a privítal zúčastnených.
2. Doplňovacia voľba externého člena Vedeckej rady EÚ SAV
Následne prebehlo predstavovanie kandidátov na externého člena VR EÚ SAV. Obaja kandidáti
boli predstavení predsedom VR EÚ SAV. V rámci diskusie k predstavovaniu kandidátov bola
vznesená otázka od RNDr. Viliama Pálenika, PhD., h.doc., ktorú doplnila ďalšou otázkou Ing.
Veronika Hvozdíková, PhD. Po ukončení predstavenia kandidátov predsedom VR EÚ SAV
prebehlo tajné hlasovanie prostredníctvo systému adoodle. Tajného hlasovania sa zúčastnilo 15
členov akademickej obce (AO) EÚ SAV prítomných online a 9 členovia AO EÚ SAV hlasovali
prostredníctvom emailovej komunikácie. Kvórum na minimálny počet hlasov bolo stanovené na 19
hlasov. Výsledky tajného hlasovania:
Mgr. Ing. Miloslav Bahna, PhD. – 4 súhlasné hlasy
doc. Ing. Martin Lábaj, PhD. – 19 súhlasných hlasov
UZNESENIE: AO EÚ SAV zvolila v tajnom hlasovaní za externého člena VR EÚ SAV na
funkčné obdobie 2021-2025 doc. Ing. Martina Lábaja, PhD. Kandidát splnil podmienku
získania nadpolovičnej väčšiny hlasov členov AO.

3. Rôzne
V nadväznosti na doplňujúcu otázku Ing. Veroniky Hvozdíkovej, PhD. v rámci predstavovania
kandidátov nasledovala diskusia k možnému rozšíreniu počtu externých členov vo VR EÚ SAV. Po
uvedenej diskusii predseda VR EÚ SAV doplnil aktuálne informácie k nadchádzajúcej
transformácií ústavov SAV na základe informácií z porady predsedov VR jednotlivých ústavov
SAV. Ing. Veronika Hvozdíková, PhD. bola vyzvaná, aby informovala o nedávno zistených
skutočnostiach týkajúcich sa vzťahu medzi pravidelnou výročnou správou ústavu a výkonovým
financovaním. Diskusia sa následne rozšírila o súvisiace otázky ohľadom systemizovaných miest,
stavu zamestnancov a výšky celkových mzdových prostriedkov ústavov. Do diskusie sa zapojili
Ing. Mária Širaňová, MA., PhD., Ing. Marek Radvanský, PhD,, Ing. Jaroslav Vokoun, RNDr.
Viliam Pálenik, PhD., h.doc., a Mgr. Miroslav Štefánik, PhD. Ing. Marek Radvanský, PhD.,
následne informoval o svojom zvolení za člena predsedníctva SAV (PSAV) a o pridelení agendy v

oblasti ekonomiky. Ing. Marek Radvanský, PhD. informoval, že PSAV zatiaľ schválilo zloženie
troch poradných komisií PSAV (Transformačnej komisie, Komisie pre ekonomické otázky, kde je
členom Ing. Marek Radvanský, PhD. za PSAV a Dislokačnej komisie, kde je členkou Ing. Veronika
Hvozdíková, PhD. za Výbor Snemu SAV). Obsadenie ďalších komisií sa bude schvaľovať
v dohľadnej dobe, a tak predbežne o tejto skutočnosti informoval AO EÚ SAV. Ing. Marek
Radvanský, PhD. v tejto súvislosti uviedol, že členovia AO EÚ SAV by sa mali informovať na
stránke SAV ohľadom existujúcich komisií a pokiaľ by mal niekto záujem sa stať členom niektorej
z komisií, tak on ako člen predsedníctva môže komunikovať takýto záujem v rámci PSAV. RNDr.
Viliam Pálenik, PhD., h.doc., sa informoval v otázke, či odborové organizácie budú môcť
nominovať členov do komisií PSAV (konkrétne ako v minulosti do Komisie pre ekonomické
otázky). Ing. Veronika Hvozdíková, PhD. odpovedala, že členov komisií nominuje predseda danej
komisie, ktorý ju vytvára a nevie, že či odborové organizácie majú v otázke nominácií do komisií
slovo. Na záver bola otvorená otázka kolektívnej zmluvy a s ňou súvisiacu možnosť poberať
príspevok na stravovanie v hotovosti, pričom ako alternatíva bola spomenutá možnosť obedovej
karty. Uvedenej diskusie sa zúčastnili Ing. Karol Frank, PhD., Ing. Veronika Hvozdíková, PhD. a
Mgr. Tomáš Miklošovič, PhD. Predseda VR EÚ SAV uzavrel diskusiu.
4. Záver
Predseda VR EÚ SAV Mgr. Miroslav Štefánik, PhD. poďakoval členom AO EÚ SAV za účasť a
ukončil zasadnutie AO EÚ SAV.
Vypracoval:
Ing. Filip Ostrihoň, PhD.
člen Vedeckej rady EÚ SAV

Mgr. Miroslav Štefánik, PhD.
predseda Vedeckej rady EÚ SAV

