
Zápisnica z 8. zasadnutia Správnej rady Filozofického ústavu zo dňa 26. VII. 2018 
 
Prítomní: T. Pichler (predseda SR, riaditeľ FiÚ SAV), M. Zouhar (podpredseda SR), Z. Palovičová, T. 
Sedová, M. Vacek (zástupca riaditeľa a tajomník FiU ) 
Neprítomný:  R. Karul 
 
Program  

I. Príprava doplňujúcich volieb externého člena Vedeckej rady 
II. Rôzne 

 

Priebeh a diskusia 
Rokovanie otvoril predseda SR, riaditeľ T. Pichler, ktorý prítomným navrhol, že k rokovaniu k bodu 1 
prizve členov Vedeckej rady vzhľadom na to, že VR súčasne pripravuje doplňujúce voľby do Snemu 
SAV. Členovia SR prijali návrh predsedu SR, že sa uskutoční spoločné rokovanie SR a VR. Predmetom 
rokovania bola príprava doplňujúcich volieb do VR FiU SAV a Snemu SAV .  
 
Ad I. 
Spoločné rokovanie SR a VR otvoril predseda SR, riaditeľ T. Pichler.  Potom poveril vedením rokovania 
podpredsedu SR, M. Zouhara. Za vedeckú radu sa rokovania zúčastnili predseda VR J. Pauer, členovia 
E. Smolková,  J. Vydrová a M. Vacek.  
 
M. Zouhar uviedol, že v zmysle interných predpisov FiU SAV doplňujúce voľby do VR zabezpečuje SR 
a doplňujúce voľby do Snemu SAV zabezpečuje VR. Voľba do Snemu sa musí uskutočniť najneskôr do 
14.8.2018. SR a VR sa dohodli nasledovne:  

a. Voľby externého člena do Vedeckej rady  sa uskutočnia 13.8.2018 o 10, 00 hod. SR navrhuje 
za externého člena VR p. Mgr. L. Bielika, PhD.  

b. Voľby člena do Snemu SAV sa uskutočnia 13.8.2018 o 10,30 hod. 
c. SR najmenej 3 dni pred dňom hlasovania zverejní menoslov voličov oprávnených hlasovať vo 

voľbách do VR. 
d. VR najmenej 3 dni pred dňom hlasovania zverejní menoslov voličov oprávnených hlasovať vo 

voľbách do Snemu SAV. 
e. SR a VR rozpošlú pozvánky na voľby najmenej 15 dní pred konaním volieb. SR poveruje p. M. 

Zouhara rozoslaním pozvánky a zostavením zoznamu voličov oprávnených hlasovať 
v doplňujúcich voľbách do VR. 

 
Ad II.  

a. Vzhľadom na potrebu operatívne zverejňovať materiály SR bolo by potrebné poskytnúť 
prístupové heslo ešte jednému pracovníkovi FiU SAV. V tomto zmysle bude predseda SR, 
riaditeľ T. Pichler rokovať so správcom stránky.  

b. Správna rada FiÚ SAV v. v. i. požiada Predsedníctvo SAV o doplnenie zakladacej listiny o súpis 
nehnuteľného majetku.  

c. SR FiU SAV požiada Predsedníctvo SAV o pripojenie SAV k Centrálnemu registru evidencie 
publikačnej činnosti (CREPČ). 

d. Zástupca riaditeľa a tajomník FiU p. M. Vacek informoval SR, že protokol o majetku vrátane 
príloh bol odoslaný na III. oddelenie vied. 

 
 
Zapísala:  Z. Palovičová 
Overili: T. Sedová 
V Bratislave 26.VII. 2018  
 


