
Predstava o pôsobení v Správnej rade Ústavu geotechniky SAV, v. v. i. 

Ing. Jozef Hančuľák PhD., Ústav geotechniky SAV, v. v. i., Oddelenie životného prostredia 

a hygieny v baníctve. 

 

 

Podľa platnej legislatívy v znení schválenom 21. 9. 2021 č 347/2021 Z. z. ., podľa § 17 

je   pôsobenie, resp. výkon  Správnej rady v.v.i  určené v bodoch 1 a 8 kde: 

 

 

(1) Správna rada sa spolu s riaditeľom podieľa na riadení verejnej výskumnej inštitúcie. 

 

(8) Správna rada 

 

a) navrhuje zakladateľovi 

 

1. zmeny zakladacej listiny, 

 

2. zlúčenie, splynutie, rozdelenie verejnej výskumnej inštitúcie alebo jej zrušenie s 

likvidáciou, 

 

b) vyjadruje sa k návrhu na zlúčenie, splynutie, rozdelenie verejnej výskumnej inštitúcie alebo 

jejzrušenie s likvidáciou, 

 

c) vykonáva dohľad nad riadnym hospodárením, 

 

 

d) schvaľuje 

1. vnútorné predpisy a ich zmeny po predchádzajúcich písomných vyjadreniach vedeckej rady, 

akje zriadená, a dozornej rady; uplynutím lehoty 30dní od doručenia návrhu správnej rady 

predsedovi alebo poverenému členovi vedeckej rady, ak je zriadená, alebo dozornej rady platí, 

žepríslušný orgán sa vyjadril súhlasne, 

 

2. strednodobý výhľad financovania na tri až päť rokov, 

 

3. odpisový plán, 

 

4. uzatvorenie zmluvy o čerpaní úveru v prospech verejnej výskumnej inštitúcie, ak nejde o 

zmluvu, na ktorej uzatvorenie dáva predchádzajúci písomný súhlas dozorná rada alebo 

dozornárada a zakladateľ, 

 

e) rozhoduje o ukončení projektu v rámci činností podľa § 2 ods. 1, ak jeho uskutočňovanie 

nedosahuje ukazovatele určené správnou radou, 

 

f) podieľa sa na príprave a realizácii výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa 

spôsobomurčeným podľa predpisu zakladateľa, 

 

g) vydáva rokovací poriadok správnej rady a 



h) plní iné úlohy podľa tohto zákona, vnútorných predpisov verejnej výskumnej inštitúcie 

alebo vnútorných predpisov zakladateľa podľa § 38 ods. 1. 

 

 

 Na základe platnej legislatívy pôsobenie v správnej rade Ústavu geotechniky chápem  

ako možnosť podieľať sa spolu s riaditeľom ústavu na jeho riadení, v zhode so 

záujmami  ústavu  a jeho zamestnancov ako celku.  

 

 Vyjadrovať a presadzovať čo najlepšie  riešenia vo všetkých otázkach ku ktorým sa 

ako člen správnej rady budem môcť vyjadrovať, resp. určitým spôsobom ovplyvňovať 

možné rozhodnutia podľa svojich skúseností a vedomostí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Košiciach, dňa 7.2.                                                                  Jozef Hančuľák 

                                                                                                meno a podpis kandidáta 

           

 


