
Zápisnica  

z Vedeckej rady Ústavu ekológie lesa SAV, v. v. i. 

 zo dňa 18. 7. 2018  

 

 

Vec: Vyjadrenie Vedeckej rady Ústavu ekológie lesa SAV, v. v. i. k 7 interným 

predpisom Ústavu ekológie lesa SAV, v. v. i. „per rollam“  

 

Správna rada ÚEL SAV, v. v. i. hneď po svojom zvolení 17.7.2018 vypracovala podľa § 37 

Zákona o v. v. i. 7 interných predpisov (viď dole) a poslala Vedeckej rade na vyjadrenie. 

Pripomienkovania sa zúčastnili: 

Ing. Milan Barna, PhD., Dr. Ing. Tomáš Bucha, Ing. Peter Ferus, PhD., Prof. RNDr. Mária 

Kozová, CSc., Prof. Mgr. Tatiana Kluvánková, PhD.,  RNDr. Anton Krištín, DrSc., RNDr. 

Ján Kulfan, CSc., Doc. Ing. Ivan Lukáčik, CSc., Mgr. Katarína Pastirčáková, PhD., Mgr. 

Branislav Schieber, PhD., Ing. Peter Zach, CSc. 

Pripomienkovania sa nezúčastnili: prof. RNDr. Milada Holecová, CSc., Ing. Marek Svitok, 

PhD. 

Vyjadrilo sa teda 11 z 13 členov VR, čiže nadpolovičná väčšina (ostatní boli mimo web). 

Všetci títo členovia súhlasili s materiálmi s nasledovnými drobnými pripomienkami k 3 

doleuvedeným dokumentom: 

 

 

 1. Organizačný poriadok ÚEL SAV, v. v. i.  –  súhlasíme, s nasledovnými formálnymi 

    pripomienkami: 

 

    V  Organizačnom  poriadku – bod 2.1, odstavec 1,  prosíme  doplniť  správny  (celý)  názov 

    organizácie, z ktorej vznikol náš  ústav (bolo to CBEV SAV): "Ústav  vznikol  z  Pobočky...  

    Centra biologicko-ekologických vied  (vložiť SAV) na základe ... 

 

    V   Organizačnom   poriadku - bod  2.1,  odstavec  2,  odporúčame   uviesť  názvy  oddelení  

    s   veľkým   začiatočným   písmenom,   konkrétne:   Oddelenie   strategických   a    

    environmentálnych analýz, Oddelenie molekulárnej apidológie.  

 

2. Pracovný poriadok UEL SAV, v. v. i. – súhlasíme 

 

3. Pravidlá   hodnotenia   výskumných   pracovníkov   ÚEL SAV, v. v. i.  –  súhlasíme,  s        

    nasledovnými  pripomienkami:  

-  v časti zahraničné projekty navrhujeme hodnotiť vedenie pracovnej skupiny (WP, WG, atď.)      

   v rovnakej hodnote ako hlavný riešiteľ (ide o náročnú vedeckú koordináciu medzinárodného  

   kolektívu,  zodpovednosť   a   tvorivú   činnosť,   ktorá    presahuje    náročnosť    národného  

   koordinátora).  

-  bodové   hodnotenie   VEGA    projektov   odporúčame   zvýšiť   na  7/4/3  ( Hlavný riešiteľ /  

   spoluriešiteľ / riešiteľ). 

 

 4. Pravidlá tvorby rozpočtu ÚEL SAV, v. v. i.   - súhlasíme 



5. Štatút ÚEL SAV, v .v. i. - súhlasíme 

  

6. Volebný a nominačný poriadok na voľbu člena Vedeckej rady UEL SAV, v. v. i. – 

    súhlasíme, s 1 pripomienkou: v článku I, ods. 2, bod  a) upraviť minimálnu prax v riadení    

    na „4-ročnú“, čo zodpovedá dobe riadenia 1 vedeckého projektu (teda aj VEGA projektu). 

  

 7. Volebný poriadok na voľbu člena Správnej rady ÚEL SAV, v. v. i.  – súhlasíme 

 

Zvolen, 18.7.2018 

 

 

Zapísal: RNDr. Anton Krištín, DrSc. 

 

 

Overil: Ing. Milan Barna, PhD. 

 


