
          ZÁPISNICA 

  zo zasadnutia Vedeckej rady ÚMB SAV 

                                                     zo dňa 25. júla 2018 

                                                                 č. 3 
 

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

                                      

Pozvaní: E. Kutejová  

 

Program: 

1. Personálne otázky 

2. Rokovací poriadok vedeckej rady 

3. Rôzne 

 

K bodu 1: 

 

Predseda VR I. Barák oboznámil členov VR o žiadosti Gábora Bekeho o navýšenie 

pracovného úväzku zo súčasných 20% (od 1.7.2018) na 100%. Bližšie informácie podal Ľ. 

Kľučár, ktorý vysvetlil dôvody tejto žiadosti.  Po diskusii prikročili členovia VR k verejnému 

hlasovaniu: 

Na otázku, kto je za to, aby sa G. Bekemu navýšil pracovný úväzok na 100% do konca 

roku 2018 

 

Za – 6 hlasov 

Proti - 0 hlasov 

Zdržal sa hlasovania – 0 hlasov 
 

K bodu 2: 

 

Členovia VR diskutovali o návrhu Rokovacieho poriadku vedeckej rady, ktorý pripravili 

Ľ. Kľučár a D. Homerová podľa Rokovacieho poriadku správnej rady, ktorý správna rada našej 

organizácie schválila na svojom zasadaní. Boli navrhnuté niektoré zmeny, ktoré boli 

zapracované do dokumentu (viď Príloha č. 1 a Rokovací poriadok vedeckej rady - návrh). V 

rámci diskusie boli dohodnuté aj nasledovné uznesenia: 

 Zápisnica bude archivovaná v tlačenej forme s podpismi zapisovateľa, predsedu VR 

a overovateľa; v Box/Dokumenty/Zapisnice Vedeckej rady spolu s predkladanými 

návrhmi dokumentov a s prílohami a na webovej stránke našej organizácie bude 

zverejnená bez podpisov a bez príloh a predkladaných návrhov. 

 Overovateľom zápisníc bude podpredseda VR J. Kormanec, v prípade jeho 

neprítomnosti na zasadaní VR určí predseda VR iného člena VR. 

 

 

Na otázku, kto je za schválenie takto upraveného Rokovacieho poriadku vedeckej rady 

 

Za – 6 hlasov 

Proti - 0 hlasov 

Zdržal sa hlasovania – 0 hlasov 
 



Rokovací poriadok vedeckej rady bol prijatý a bude zverejnený na stránke organizácie ako 

príloha č. 1. 

 

 

K bodu 3: 

 

 Ľ. Kľučár upozornil, že z dôvodu prechodu našej organizácie na vedeckú výskumnú 

inštitúciu je potrebné vykonať zásadné zmeny na webovej stránke ústavu. Zmeny 

zabezpečí on, pričom za informácie o jednotlivých oddeleniach ústavu sú zodpovední 

vedúci jednotlivých oddelení. 

 

 Ľ. Kľučár a riaditeľka E. Kutejová informovali členov VR o najnovšom vývine situácie 

ohľadne prechodu ústavov na vedeckú výskumnú inštitúciu. 

 

 

 

 

                Zapísala:                                                                      Schválil: 

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

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

 

 

Overovateľ: 

RNDr. Ján Kormanec, DrSc. 

Podpredseda VR ÚMB SAV, v. v. i. 


