
Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady ÚPV SAV, v. v. i. 
zo dňa 11. marca 2022

                                                                                           

Prítomní: 
PhDr. Peter Dinuš, PhD.
Mgr. Jana Sivičeková, PhD.
Mgr. Matej Navrátil, PhD.
Mgr. Michael Augustín, PhD.

Neprítomní: 
Dr. phil. Dirk Dalberg, M.A. (ospravedlnený)

1. Otvorenie rokovania
Predseda Správnej rady ÚPV SAV, v. v. i. (ďalej iba „SR“) P. Dinuš otvoril zasadnutie
a predstavil program, skonštatoval uznášaniaschopnosť SR. Od prítomných neboli žiadne
pripomienky  na  zmenu  alebo  doplnenie  programu.  P.  Dinuš  dal  hlasovať  o návrhu
programu rokovania.
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0

2. Prerokovanie a schválenie Rokovacieho poriadku SR ÚPV SAV, v. v. i.
Článok IV. – slovo „intranete“ sa vypúšťa
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0
SP ÚPV SAV, v. v. i. prijala Rokovací poriadok SP ÚPV SAV, v. v. i.

3. Voľba podpredsedu SR ÚPV SAV, v. v. i.
J.  Sivičeková  navrhla  M.  Augustína  ako  kandidáta  na  predsedu  SR.  M.  Augustín
s nomináciou súhlasil. Žiadne ďalšie návrhy na kandidáta neboli prednesené.
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 1
SP ÚPV SAV, v. v. i. zvolila M. Augustína za podpredsedu SP ÚPV SAV, v. v. i.

4. Prerokovanie a schválenie návrhu vnútorných predpisov ÚPV SAV, v. v. i.

4.1. Pravidlá hodnotenia výskumných pracovníkov ÚPV SAV, v. v. i.
P. Dinuš oboznámil členov SR so zmenami, ktoré odporučila zapracovať Vedecká rada
ÚPV SAV, v. v. i.
Diskusia  sa  viedla  ohľadom  bodovej  váhy  vedeckých  monografií  v inom  jazyku  než
slovenskom v zahraničnom vydavateľstve,  s tým, že k otázke sa vrátime na najbližšom
zasadnutí SR po prerokovaní s členmi Vedeckej rady ÚPV SAV, v. v. i. Takisto sa budú
meniť kategórie publikačnej činnosti. 
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0
SP ÚPV SAV, v. v. i. prijala Pravidlá hodnotenia výskumných pracovníkov ÚPV SAV, v.
v. i.

4.2. Pracovný poriadok ÚPV SAV, v. v. i.
P. Dinuš oboznámil členov SR so zmenami, ktoré odporučila zapracovať Dozorná rada
ÚPV SAV, v. v. i.
J.  Sivičeková  upozornila  na  záležitosti,  ktoré  je  v súvislosti  s pracovným  poriadkom
potrebné vyriešiť, týkajúce sa najmä vedenia dochádzky a pružného pracovného času. SR



bude  v budúcnosti  riešiť  otázku  evidencie  dochádzky  a realizácie  tzv.  pružného
pracovného  času  pracovníkov  ÚPV  SAV,  v.  v.  i.  na  úrovni  jednotlivých  ustanovení
Pracovného poriadku.
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0
SP ÚPV SAV, v. v. i. prijala Pracovný poriadok ÚPV SAV, v. v. i.

4.3. Organizačný poriadok ÚPV SAV, v. v. i.
P. Dinuš oboznámil členov SR so zmenami, ktoré odporučila zapracovať Dozorná rada
ÚPV SAV, v. v. i.
Do časť 4.1 sa dopĺňa: „Správna rada ústavu sa riadi Rokovacím poriadkom Správnej rady
Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied, v. v. i., ktorý schvaľuje Správna rada
Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied, v. v. i.“
Časť 4. 4 Organizačného poriadku sa vypúšťa.
V časti  III.  sa vypúšťa celá  časť „Podpredseda Správnej  rady Ústavu politických vied
SAV, v. v. i.“
V časti „Redakcia časopisu Studia Politica Slovaca“ sa vypúšťa veta: „Hlavný redaktor
časopisu (...) menuje riaditeľ.“ 
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0
SP ÚPV SAV, v. v. i. prijala Organizačný poriadok ÚPV SAV, v. v. i. po zapracovaní
pripomienok.

4.4. Volebný  a nominačný  poriadok  na  funkciu  člena  Správnej  rady  Ústavu
politických

vied SAV, v. v. i.
P.  Dinuš  oboznámil  členov  SR  so  zmenami  formálneho  charakteru,  ktoré  odporučila
zapracovať Dozorná rada ÚPV SAV, v. v. i.
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0
SP ÚPV SAV, v. v. i. prijala Volebný a nominačný poriadok na funkciu člena Správnej
rady Ústavu politických vied SAV, v. v. i.

4.5. Volebný  a nominačný  poriadok  na  funkciu  člena  Vedeckej  rady  Ústavu
politických vied SAV, v. v. i.
P.  Dinuš  oboznámil  členov  SR  so  zmenami  formálneho  charakteru,  ktoré  odporučila
zapracovať Dozorná rada ÚPV SAV, v. v. i.
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0
SP ÚPV SAV, v. v. i. prijala Volebný a nominačný poriadok na funkciu člena Vedeckej
rady Ústavu politických vied SAV, v. v. i.

P. Dinuš dal hlasovať o vnútorných predpisoch ÚPV SAV, v. v. i. ako celku.
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0
SP ÚPV SAV, v. v. i. prijala vnútorné predpisy Ústavu politických vied SAV, v. v. i.

5. Výzva štatutárnych zástupcov ústavov a centier SAV z 15. februára 2022
Členovia SR prerokovali Výzvu štatutárnych zástupcov ústavov a centier SAV z 15. februára
2022. Uzniesli sa na predvolaní Ľ. Blahu na rokovanie členov Správnej rady ÚPV SAV, v. v.
i. SR poveruje predsedu SR kontaktovaním Ľ. Blahu v tejto veci a zorganizovaním stretnutia
SR v horizonte 20 dní.



6. Rôzne 
SR prerokovala nadchádzajúce úlohy a výzvy, ktoré čakajú ÚPV SAV, v. v. i. v najbližšom
období.  Do  budúceho  rokovania  SR bude  pripravený  strednodobý  finančný  výhľad  na  r.
2023–2025, ktorý bude zaradený do programu najbližšieho rokovania SR. 

PhDr. Peter Dinuš, PhD.
predseda Správnej rady
ÚPV SAV, v.v.i. 

Vyhotoviteľ zápisnice: Mgr. Michael Augustín, PhD.

Overovateľ zápisnice: Mgr. Jana Sivičeková, PhD.

V Bratislave dňa 11. marca 2022


