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FILOZOFICKÝ  ÚSTAV  SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED, v. v. i.  

SPRÁVNA RADA 
 

Zápisnica zo IV. zasadnutia Správnej rady Filozofického ústavu  SAV v. v. i.,  
zo dňa  28.4.2022  

 

Prítomní: Sťahel, R., Kosterec M., Kováčiková I., Šajda, P., 

Ospravedlnený: Martinkovič M.,  

Program:  

1. Otvorenie  
2. Zapracovanie pripomienok návrhov vnútorných predpisov a návrhu dodatkov k pracovným 

zmluvám, zo zasadnutia vedeckej rady a  FiÚ SAV, v.v.i. a základnej organizácie č. 71  
Odborového zväzu SAV pri FiÚ SAV, v.v.i. 

3. Rozpočet FiÚ SAV, v.v.i. na  rok 2022 
4. Rôzne 

Ad 1. 

Schôdzu správnej rady FiÚ SAV, v. v. i.  (ďalej  aj „správna rada, alebo SR“) otvoril riaditeľ ústavu 
a zároveň predseda správnej rady  doc. Mgr. Richard Sťahel, PhD. (ďalej aj „predseda správnej rady“),  
ktorý skonštatoval, že správna rada je uznášaniaschopná.  

Ad 2. 

Správna rada sa oboznámila s pripomienkami vedeckej rady FiÚ SAV, v. v. i.  (ďalej aj „VR“) 
a pripomienkami ZO č. 71  Odborového zväzu SAV pri FiÚ SAV, v.v.i. (ďalej aj „OZ“) k predloženým 
vnútorným predpisom a návrhu dodatku k pracovným zmluvám. 

V zmysle uznesenia z VR, boli zo Smernice o pracovných podmienkach pri výkone práce z domácnosti 
vynechané zmienky v  Čl. IV , ods. 2  a analogicky aj Čl. III, ods 3,  o „opakovanom porušení pracovnej 
disciplíny a možnosti ukončenia pracovného pomeru“.   

Odôvodnenie: Tento postup pri porušení pracovnej disciplíny vyplýva z ustanovení Zákonníka práce. 

Ako vyplýva zo zápisnice z VR, dňa 22.4.2022 prof. M. Muránsky dostal za úlohu naformulovať 
požiadavku na právnika SAV, do žiadosti o preverenie ustanovení, vyplývajúcich z Čl. II Smernice 
o pracovných podmienkach pri výkone práce z domácnosti s termínom „čo najskôr“.  Nakoľko takáto 
požiadavka nebola zo strany prof. M.Muránskeho  dodnes naformulovaná, správna rada sa týmito 
pripomienkami nezaoberala. 

Do Smernice o čerpaní dovolenky boli zapracované pripomienky OZ. 

Po vyjadrení dozornej rady  FiÚ SAV, v.v.i. budú vnútorné predpisy predložené členom správnej rady na 
schválenie hlasovaním per rollam. 
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Ad 3. 

Členka správnej rady a ekonomická tajomníčka FiÚ SAV, v.v.i  Ivana Kováčiková predložila rozpočet  
ústavu na rok 2022 na schválenie SR.  

Uznesenie: Rozpočet FiÚ SAV, v.v.i. na rok 2022 bol jednomyselne schválený. 

 

Ad 4. 

Predseda správnej rady doc. R. Sťahel informoval  členov SR o blížiacom sa  periodickom hodnotení 
ústavu a o jeho možných dôsledkoch na rozpočet ústavu na nasledujúcich 6 rokov a tiež o 
medzinárodnej akreditácii. Obe s termínom jún 2022. 

Informoval správnu radu o tom, že budú zriadené dve pracovné skupiny, ktoré sa budú podieľať na 
vypracovaní podkladov k periodickému hodnoteniu a akreditácii ústavu.  

 
 

 

 

V Bratislave, 28.4.2022  

Zapísala: I.Kováčiková  

Overoval: M.Kosterec    

 
doc. Mgr. Richard Sťahel, PhD. 

                             predseda Správnej rady FiÚ SAV, v. v. i. 
 

        

     

 


