
 Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej rady PaÚ SAV 
zo dňa 16.7.2018 

 
 
Prítomní: MVDr. Emília Dvorožňáková, PhD.; RNDr. Hrčková Gabriela, DrSc.;  
                 doc. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc.; doc. RNDr. Michal Stanko, DrSc.;  

RNDr.   Bronislava Víchová, PhD.  
Prizvaní: MVDr. Antolová Daniela, PhD.; MVDr. Martina Miterpáková, PhD.;  
                doc. MVDr. Marián Várady, DrSc. 
(Príloha 1 – prezenčná listina). 
Program: 

1.     Ukončenie funkcie 3 členov VR PaÚ SAV, v. v. i. po zvolení za členov Správnej rady 
PaÚ SAV, v. v. i.  

2.      Rekonštrukcia členov VR a voľba nového predsedu VR PaÚ SAV, v. v. i. 
3.   Záver. 

 
K bodu 1:  

 

Zasadanie VR PaÚ SAV, v. v. i. zvolala a viedla podpredsedníčka VR PaÚ SAV, 

MVDr. Emília Dvorožňáková, PhD. Po voľbách členov správnej rady organizácie, ktoré sa 

uskutočnili 16.7.2018,  v zmysle § 17 ods. 9 zákona č. 243/2017 o verejnej výskumnej 

inštitúcii a zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o v. v. i.“) je funkcia člena 

správnej rady nezlučiteľná s členstvom vo vedeckej rade. Vo voľbách členov Správnej rady 

PaÚ SAV, v. v. i. (SR PaÚ SAV, v. v. i.) boli úspešne zvolení traja členovia VR (MVDr. 

Antolová Daniela, PhD.; MVDr. Martina Miterpáková, PhD.; a predseda VR, doc. MVDr. 

Marián Várady, DrSc.), ktorí od riaditeľky PaÚ SAV, v. v. i., RNDr. Ivice Hromadovej, CSc. 

obdržali doklad o zvolení za člena správnej rady s funkčným obdobím na 5 rokov od 

16.7.2018. Týmto dňom im zaniká členstvo vo VR PaÚ SAV, v. v. i. Podpredsedníčka VR im 

zagratulovala k zvoleniu za členov SR  a poďakovala za doterajšiu aktívnu prácu vo VR. 

 

K bodu 2:  

V súlade so zákonom č. 133/2002 o SAV, § 21a o transformácii organizácii na v. v. i., 

ods. 13 písm. b) kolektívne orgány organizácie sa stávajú kolektívnymi orgánmi verejnej 

výskumnej organizácie a  funkčné obdobie ich členov sa dokončí podľa predpisov účinných 

do 30. júna 2018 (§ 21a ods. 15 zákona č. 133/2002). To znamená, že členovia VR pokračujú 

vo svojej funkcii do 28.2.2021 s výnimkou 3 členov, ktorým členstvo vo VR zaniklo 

vymenovaním za člena SR PaÚ SAV, v. v. i. Touto zmenou ostalo 6 platných členov vo VR 

PaÚ SAV, v. v. i. Podľa potreby doplniť stav VR na sedem členov (zakladacia listina PaÚ 

SAV, v. v. i.) a platných pravidiel  sa siedmym členom stáva náhradník z posledných volieb 



VR (dňa 23.2.2017), ktorým je MVDr. Ivo Vanický, CSc. (Neurobiologický ústav, 

Biomedicínske centrum SAV, vanicky@saske.sk). Podpredsedníčka VR bude informovať 

Dr. Vanického a po jeho súhlase s funkciou člena VR PaÚ SAV, v. v. i. sa stane platným 

členom VR. 

Členovia VR si hlasovaním zvolili novú predsedníčku, Dr. Dvorožňákovú, ktorá 

funkciu prijala. Za podpredsedníčku si zvolila Dr. Víchovú, ktorá bola odsúhlasená všetkými 

prítomnými členmi VR. 

 

K bodu 3: 

Zasadnutie ukončila Dr. Dvorožňáková a poďakovala všetkým za účasť. 

 

 
 
 
V Košiciach, dňa 16.7.2018. 
 
 
Vypracovala: MVDr. Emília Dvorožňáková, PhD. 
 
Schválila: RNDr. Bronislava Víchová, PhD. 
 
Na vedomie: riaditeľka PaÚ SAV, členovia VR PaÚ SAV 


