
          ZÁPISNICA 

  zo zasadnutia Vedeckej rady ÚMB SAV 

                                                     zo dňa 18. júla 2018 

                                                               č. 2 

 

Prítomní členovia VR: I. Barák, Š. Janeček, D. Homerová, Ľ. Kľučár,  J. Kormanec,  J. Majtán,   

                                      

Pozvaní: E. Kutejová a členovia správnej rady: G. Bukovská, D. Krajčíková, R. Nováková 

 

Program: 

1. Schvaľovanie dokumentov 

 

K bodu 1: 

 

Zasadanie VR, na ktoré boli pozvaní členovia správnej rady ústavu otvoril predseda VR 

I. Barák. Jediným programom zasadania bolo posúdiť a schváliť dokumenty, ktoré 

pripravila správna rada ústavu: 

 Organizačný poriadok ÚMB SAV, v. v. i. 

 Pracovný poriadok ÚMB SAV, v. v. i. 

 Pravidlá hodnotenia výskumných pracovníkov 

 Pravidlá tvorby rozpočtu 

 Štatút ÚMB SAV, v. v. i. 

 Volebný a nominačný poriadok na funkciu člena Vedeckej rady  

ÚMB SAV, v. v. i. 

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

 
 

Členovia VR mali možnosť detailne sa oboznámiť s predloženými materiálmi ešte  pred 

zasadaním VR.  

Akceptovali a zapracovali návrh na doplnenie v dokumente Pravidlá hodnotenia výskumných 

pracovníkov, ktorý predložil J. Kormanec a ktorý sa týkal hodnotenia pracovných skupín (Čl. 

2, odsekV) doplnením textu: Následne bude výkonnosť skupín vypočítaná delením sumárneho 

počtu bodov kapacitou danej skupiny. Táto kapacita bude zohľadňovať vedeckú kvalifikáciu 

členov (vedúci vedecký pracovník I s váhou 1; vedúci vedecký pracovník IIa s váhou 0,92; 

samostatný vedecký pracovník IIa s váhou 0,84; vedecký pracovník s váhou 0,72; odborný 

pracovník s váhou 0,64; interný doktorand po minime s váhou 0,5ľ; laborant s váhou 0,4; 

interný doktorand bez minima s váhou 0,2)  
 

Ďalší návrh do toho istého dokumentu predložil I. Barák, ktorý navrhol doplniť vetu do 

článku 4: V prípade viacerých pracovísk pri mene pracovníka sa počet bodov delí počtom 

uvedených pracovísk. Táto veta bola obsiahnutá v pôvodnom dokumente, ktorý vypracovali I. 

Barák a D. Homerová ako podklad pre správnu radu a ktorú sa rozhodli členovia SR 

vynechať. K tomuto návrhu sa rozprúdila diskusia jednak zo strany členov správnej rady ale i 

niektorých členov VR, ktorí vysvetľovali svoje argumenty na ponechanie alebo vynechanie 

takto navrhnutej vety. I. Barák ukončil diskusiu a navrhol o tejto vete hlasovať. Hlasovanie 

prebehlo verejne a zúčastnili sa ho len členovia VR. 

Na otázku, kto súhlasí s tým, aby hore uvedená veta bola zapracovaná do dokumentu Pravidlá 

hodnotenia výskumných pracovníkov: 



 

Za – 3 hlasy 

Proti – 0 hlasov 

Zdržal sa – 3 hlasy  

 

Návrh I. Baráka nebol prijatý. 

 

Nakoľko k ostatným dokumentom neboli pozmeňujúce návrhy pristúpili členovia VR k 

verejnému záverečnému hlasovaniu. 

 

Na otázku, kto súhlasí s tým, aby dokumenty predložené správnou radou boli schválené: 
 

Za – 6 hlasov 

Proti – 0 hlasov 

Zdržal sa – 0 hlasov  

 

Všetky predložené dokumenty boli schválené. 

 

 

                Zapísala:                                                                      Schválil: 

                RNDr. Dagmar Homerová, CSc.                                 RNDr. Imrich Barák, DrSc. 

                tajomníčka  VR   ÚMB SAV, v. v. i.                         predseda VR ÚMB SAV, v. v. i. 

 


