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

29. marca 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 schôdzu Správnej rady (SR) a následne dal odsúhlasiť navrhovaný program 

1. schvaľovanie rozpočtu ÚSTARCH SAV v. .v .i. na rok 2022 - informuje Mgr. R. Miklošová 
2. vyhlásenie voľby do Vedeckej rady podľa článku 2 "Volebný a nominačný poriadok na funkciu člena 

vedeckej rady" - prof. M. Palou 
3. finálna verzia KZ - prof. M. Palou 
4. rôzne 

Program bol jednohlasne odsúhlasený. 

1. schvaľovanie rozpočtu ÚSTARCH SAV v. .v .i. na rok 2022 - informuje Mgr. R. Miidošová 

Renata Miklošová (RM) - podala vysvetľujúce informácie k zaslaným materiálom, informovala 
o fungovaní, členení zdrojov a výdavkov z rozpočtu. 

Miroslav Repka (MR) - sa pýtal na krátenie rozpočtu - na používané pravidlá. 

RM - vysvetlila vzorec, ktorý sa používa vzhľadom na počet zamestnancov v predošlých rokoch a teraz. 

Martin Palou (MP) - doplnil že je to 60 % podľa pamäťového efektu predošlých rokov a 40 % podľa 
reálneho stavu. 

Ladislav Kómar (LK) - sa pýtal na systém platieb energií a ako by bolo možné optimalízovať šetrenie 
energií na ústave. 

MP - hovoril o potrebe prehodnotenia využívania kancelárií zamestnancami, aj vzhľadom na zvýšenie 
nákladov na energie. 

LK - sa pýtal, či je predložený - schvaľovaný rozpočet je ten upravený znížený. 

LK a RM - prebehla krátka diskusia o financovaní miezd. 

LK - spomenul nájomníkov, ako je to s výškou nájomného a príjmami z nájomného 

RM - povedala, že minimálne nájomné je stanovené, odporučila nepoužiť tieto prostriedky na mzdy. 

MP - hovoril o tom, že máme prostriedky z nájmu, ale časť ich odchádza - ešte pred samotnými 
úhradami nájomníkov, do spoločného rozpočtu SAV. 

RM - informovala, že v krátkom čase bude mať predloženú ponuku poistného budov ústavu. 

RM aj LK- jedným z riešení šetrenia nákladov, je presťahovanie zamestnancov, ktorí sú po celej budove 
do jednej časti budovy. 

MP - spomenul, či by sa nenašla možnosť odmeňovania zamestnancov, ktorý zastupujú ústav v rôznych 
komisiách a radách. 

Predkladaný rozpočet bol jednohlasne odsúhlasený. 

2. vyhlásenie voľby do Vedeckej rady podľa článku 2 "Volebný a nominačný poriadok na funkciu člena 
vedeckej rady" - prof. M. Palou 



MP - vzhľadom na končiace sa volebné obdobie VR a volebný poriadok je potrebné vyhlásiť voľby do 
konca marca a realizovať do konca apríla. SR ukladá Tajomníkovi organizácie vykonať príslušné opatrenia 
na zverejnenie oznámenia o konaní voľby do VR. 

3. finálna verzia KZ-prof. M. Palou 

MP - referoval o pripomienkach ku KZ, pracovných podmienkach v prípade letných horúčav - upravuje 
to zákon, delení finančných prostriedkov na expertízach, úprave príspevku na stravné a preplácaní PN 
zamestnancom. 

RM - upresnila preplácanie PN. 

Úpravy a pripomienky boli zapracované a jednohlasne odsúhlasené. 

4. rôzne 

Miroslav Čekon (MČ)- sa pýtal na certifikát budovy, z toho vyplynula potreba preverenia jeho platnosti. 

MP - informoval o možnosti zamestnania pracovníkov z Ukrajiny mimo schvaľovaný rozpočet -
financovanie zo SAV. 

MP - MČ - MR-prebehla diskusia ohľadne možného prijatia. 

Zapísala: D. Slámová, sekretariát ústavu 

Odsúhlasil: 
prof. Dr. Ing. Martin Palou 

predseda správnej rady 

Prílohy zasielané s pozvánkou sú uložené elektronicky. 


