
Ústav výskumu sociálnej komunikácie, v. v. i. 
Zápisnica z 1. zasadnutia Správnej rady ÚVSK SAV, v.v.i. 

 

Dátum:   7. február 2022 
Čas:   13:00 – 14:00 
Miesto:   online (zoom) 
Prítomní:  B. Lášticová, G. Bianchi, Z. Dobrucká, L. Hargašová, Z. Petrová 
 
Program:  
1. Voľba podpredsedu/podpredsedníčky SR 
2. Schválenie Rokovacieho poriadku SR  
3. Diskusia o vnútorných predpisoch ÚVSK SAV, v.v.i. 
3. Rôzne 
 
 
 
Zápis: 
 
1. Voľba podpredsedu/podpredsedníčky SR: 
- 4 členky  SR jednomyseľne zvolili za podpredsedu Správnej rady ÚVSK SAV doc. PhDr. 
Gabriela Bianchiho, CSc., menovaný sa zdržal hlasovania. 
 
 
2. Schválenie Rokovacieho poriadku SR  
- Rokovací poriadok bol jednomyseľne schválený 4 členmi SR a nadobúda účinnosť dňom 
schválenia, t. j. 7.2.2022 
 
3. Diskusia o vnútorných predpisoch ÚVSK SAV, v.v.i.: 
3.1. Volebný a nominačný poriadok na funkciu člena Správnej rady  
- Správna rada diskutovala najmä o špecifických požiadavkách na kandidátov na členov SR, 
uzniesla sa, že by kandidát/ka mal/a mať minimálne VŠ vzdelanie 1. stupňa. 
 
 
3.2.Volebný a nominačný poriadok na funkciu člena Vedeckej rady  
- Správna rada sa zhodla, že  na funkciu člena VR je postačujúce mať získaný titul PhD. a 
nebude preto kritériá na členstvo sprísňovať. 
- Ďalej sa uzniesla, že členovia VR by mali predložiť predstavu o pôsobení vo VR (postačuje 
ústna prezentácia) a mali spĺňať požiadavku minimálnej publikačnej a projektovej aktivity 
(mať naplnený minimálny publikačný výstup/rok za ostatné akreditačné obdobie resp. za 
alikvótnu časť obdobia, ktoré v organizácii pôsobí) 
- rokovanie VR môže byť aj videokonferenčné (aj v prípade volieb do VR), v takom režime, 
ako to má stanovené aj SR v zmysle dodatku k volebnému a nominačnému poriadku na člena 
SR 
 
 
 



3.3.Organizačný poriadok 
- dokument je bez problémov, všetky uvádzané paragrafy sú v súlade s platnou legislatívou 

- atestačná komisia pre vedeckých pracovníkov je poradným orgánom riaditeľa – B. Lášticová 

zistí, či táto informácia má byť zahrnutá v organizačnom poriadku 

 

3.4.Pracovný poriadok 
- dokument je bez problémov 

- treba ešte prediskutovať bod 4. k pracovnému času – „homeoffice“ – SR požiada o 

vyjadrenie Dozornú radu 

- tak isto treba prepracovať bod k dovolenke: vedeckí pracovníci majú 9 týždňov, 

administratívni pracovníci majú 5 týždňov 

 
4. Rôzne 
- po zapracovaní pripomienok pošle predsedníčka SR bezodkladne vnútorné predpisy na 
vyjadrenie vedeckej rade  
- vnútorné predpisy pošle SR  v týždni od 21. 2. 2022 Dozornej rade na vyjadrenie, aby ich 
následne Správna rada mohla schváliť do konca marca. 
- ďalšie zasadnutie ohľadom rozpočtu na rok 2022 bude 21. 2. 2022 o 13:00 hod. 
 
 
 
 
Zapísala: Z. Dobrucká 
 
Overila: L. Hargašová 


