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Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady Ústavu stavebníctva a architektúry SAV, v. v. i. 

27. januára 2022 
 

prítomní: doc. Ing. Miroslav Čekon, PhD., RNDr. Ladislav Kómar, PhD. Mgr. Renata Miklošová,               
prof. Dr. Ing. Martin-Tchingnabé Palou, Ing. Miroslav Repka, PhD.  

 

Martin Palou – otvoril úvodnú schôdzu Správnej rady Ústavu stavebníctva a architektúry SAV, v. v. i. 
(ďalej „SR“ ), následne dal odsúhlasiť program a zároveň ohodnotil dobrú prezentáciu zvolených členov 
SR. 

program 
1. odovzdanie menovacích dekrétov 
2. voľba podpredsedu správnej rady 
3. oboznámenie sa s prípravou vnútorných predpisov v. v. i. 
4. rôzne 

program bol jednohlasne odsúhlasený 

 

1. odovzdanie menovacích dekrétov 
Predseda SR M. Palou odovzdal menovacie dekréty členom SR. 

 

2. voľba podpredsedu správnej rady 

M. Palou – navrhol R. Miklošovú za podpredsedníčku SR. 

Ladislav Kómar – vyjadril súhlas s návrhom, aj vzhľadom na to, že je potrebné udržiavať finančnú 
stabilitu na ústave. 

Renata Miklošová – súhlasila a očakáva spoluprácu všetkých členov SR. 

R. Miklošová bola zvolená všetkými členmi SR za podpredsedníčku 

 

3. oboznámenie sa s prípravou vnútorných predpisov v. v. i. 
M. Palou – informoval, že vnútorné predpisy sa posielajú na vedeckú a dozornú radu následne ich 
schvaľuje SR a potom sa zverejňujú. 

R. Miklošová – prezentovala Pracovný poriadok, s tým že ho pošle členom na posúdenie, navrhla 
spracovať pracovný poriadok do 28. 2. 2022, s tým, že si pripomienkovanie zašlú členovia SR e-mailom, 
ďalej informovala, že Zakladacia listina bude mať dodatok s opravenými údajmi súpisného čísla. 
 
4. rôzne 

M. Palou – informoval o názvoch oddelení: od. aplikovanej mechaniky, od. stavebných hmôt 
a konštrukcií, súčasťou sú laboratóriá, od. optiky a termofyziky, oddelnie THS a že úsek personalistiky 
a miezd by mal zostať súčasťou THS. 

L. Kómar – žiadal vypustiť z Pracovného poriadku bod ohľadne organizovania evidencie publ. činnosti – 
to je náplni knižnice a pridať bod, že vedecký tajomník sleduje a organizuje vedecko-popularizačné 
aktivity ústavu. 

M. Palou – dal úlohu na sekretariát – doriešiť evidenciu pobytov zahraničných hostí na ústave. 

Miroslav Čekon – sa pýtal na dôvod zmeny názvov oddelení. 
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M. Palou – informoval o histórii a o zmenách pracovných zameraní na oddeleniach ako aj zlúčení 
oddelení. 

R. Miklošovová – doplnila, že je možné, ak budú prijatí noví zamestnanci môže dôjsť opäť k zmenám. 

M. Palou – je potrebné doriešiť volebný poriadok – VR, SR, spomenul tiež pravidlo tvorby rozpočtu, ktoré 
je v závislosti od Ú SAV, že je potrebné rozvíjanie najmä vedeckých aktivít. 

R. Miklošová – spomenula ako jeden zo zdrojov finanč. prostriedkov realizačné úlohy – spojené 
s činnosťou inštitúcií, ktoré úplne nemusia súvisieť so zameraním ústavu. 

Miroslav Repka – navrhol konzultačné činnosti, spolupráca s priemyslom. 

R. Miklošová – aktívne ponúknuť spoluprácu s firmami, informovala o rozdeľovaní takto získaných 
finanč. prostriedkov. 

M. Repka – spomenul veterný tunel, ale aj využívanie iných zariadení. 

M. Čekon – referoval, že v ČR dostali na akreditovanie prístrojov a zariadení finanč. prostriedky zo 
štátneho rozpočtu, na Slovensku si na to je potrebné zarobiť, že VŠ sú v tom to už čiastočne rozbehnuté. 

M. Repka – je potrebné mať zamestnaných ľudí – alebo využiť spoluprácu s VŠ. 

M. Palou – bolo by možné vytvoriť konzorciá so súkromnými firmami, podnikať vo výskume a na to by 
mohol ústav zobrať úver.  

R. Miklošová – doplnila: úver je vhodné zobrať na zariadenie, nie na platenie zamestnancov, prijať ľudí 
na konkrétne projekty a financovať ich z týchto projektov, využiť priestory ústavu na prenájom 
a následne použiť prostriedky na vedu a výskum. 

M. Palou – informoval o limite počtu zamestnancov na ústave a pri nenaplnenní – znižovaní finančných 
prostriedkov a následne aj limitu. 

M. Čekon – vzhľadom na tieto limity je potrebné iniciovať prijatie nových zamestnancov. 

M. Palou – informoval, že v súvislosti so znižovaním finanč. prostriedkov je upravované osobné 
ohodnotenie, odmeny. Je potrebné prijať doktorandov, vysoko kvalifikovaných odborníkov cez program 
SASPRO alebo Impulz. Bolo odporúčanie 1. podpredsedu SAV vybudovať oddelenie technickej 
architektúry.  

R. Miklošová – informovala, že finanč. prostriedky sú rozdeľované podľa počtu za posledné štyri roky 
a aktuálneho počtu zamestnancov, pri znížení počte zamestnancov prichádza ku kráteniu. 

M. Čekon – vyjadril súhlas, že je v tejto situácii jedine možné znížiť osobné ohodnotenie. 

M. Repka – pripomenul, že je potrebné brať do úvahy kapacity na projektoch. 

M. Palou – pripomenul v súvislosti s rozpočtom, že mzda má pevnú – tabuľkovú časť a pohyblivú – 
osobné ohodnotenie (odmena, atď.). 

R. Miklošová – upozornila, že na začiatku roka je o 10 % krátený mzdový rozpočet, ktorý predstavuje 
výkonnostné financovanie. 

diskusia o možnosti spolupráce s VŠ 

L. Kómar – informoval o výraznom poklese získaných prostriedkov na VEGA projektoch, je potrebné zistiť 
aké sú ešte možnosti rozdelenia kapacít vedeckých zamestnancov. 

M. Palou – VR má vytvorený mechanizmus bodového ohodnotenia vedeckých pracovníkov, čo slúži na 
výpočet osobných príplatkov. 

diskusia o rozpočte a publikačných výsledkoch 
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M. Čekon – sa informoval o podmienkach možnosti prijatie zamestnanca cez program SASPRO. 

M. Palou na záver uložil do ďalšieho stretnutia SR dôkladné preštudovanie vnútorných predpisov.  

 

 

Zapísala: D. Slámová, sekretariát ústavu 

 

 

 

       

Odsúhlasil: .......................................... 
             prof. Dr. Ing. Martin Palou 
                predseda správnej rady 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


