
                                        Zápisnica č. 1 zo zasadnutia Výboru Snemu SAV, 
                                                    ktoré sa konalo dňa 14.5.2013. 
 
 
Prítomní: K. Gmucová, K. Iždinský, J. Klačka, M. Koóš, Z. Magurová, K. Nemoga, 
                  M. Vrzgulová, P. Žeňuch. 
Ospravedlnení: P. Pristaš, J. Sedlák 
 
Program:    1. Otvorenie 
                     2. Schválenie programu 
                     3. Organizačné zabezpečenie práce VS 
                     4. Informácia zo 49. zasadnutia P SAV z 2.5.2013 (J. Sedlák, Z. Magurová) 
                     5. Rôzne 
                     6. Záver 
 
Ad 1. Zasadnutie Výboru Snemu SAV o 13.30 hod. otvorila a viedla predsedníčka Snemu 
SAV Z. Magurová. Zápisom bol poverený J. Klačka, overovateľom sa stal P. Žeňuch. 
 
Ad 2.  Návrh programu výbor jednomyseľne schválil. 
 
Ad 3. Predsedníčka Snemu SAV oboznámila výbor (najmä jeho nových členov) 
o organizačnom zabezpečení práce výboru v nastávajúcom funkčnom období (periodicita 
zasadnutí – minimálne raz do mesiaca, vždy po zasadnutí P SAV, obsah zápisníc, úlohy 
členov výboru - účasť jedného člena výboru spolu s predsedom snemu na zasadnutiach P 
SAV, delegovanie členov výboru do pomocných orgánov P SAV (komisií a i.) 
 
Ad 4.  O priebehu a rokovaní 49. zasadnutia Predsedníctva SAV, ktoré sa konalo 2.5.2013 
informovali členov výboru Z. Magurová a J. Sedlák (písomne). 

- Po diskusii P SAV preložilo rokovanie o návrhu koncepcie Arboréta Mlyňany SAV na 
svoje júnové zasadnutie. 

- Žiadosti o dofinancovanie rozpočtov mzdových prostriedkov boli stiahnuté z rokovania 
a podpredsedovia Oddelení vied SAV pripravia analýzu mzdových prostriedkov vo 
všetkých organizáciách SAV. 

- Predseda SAV menoval na základe uznesenia P SAV č. 1085 komisiu na vykonanie 
previerky hospodárenia SÚZ SAV za roky 2011-2012 a na spracovanie návrhu opatrení 
pre rozhodovaciu činnosť P SAV. Na základe zistení komisie P SAV po diskusii 
schválilo zlúčenie SÚZ SAV so SAV v záujme zefektívnenia činnosti, zabezpečenia 
hospodárnosti pri nakladaní s majetkom štátu a verejnými prostriedkami a poverilo 
vedúceho Úradu SAV zabezpečiť a realizovať právne úkony pre zlúčenie dotknutých 
organizácií. 

- P SAV schválilo príspevky vo výške 50% tarifného platu pre víťazov konkurzu 
Podporného fondu Š. Schwarza na vytváranie postdoktorandských miest v organizáciách 
SAV. Po diskusii P SAV odporučilo predsedovi SAV aktualizovať zásady uvedeného 
fondu. 

- P SAV schválilo návrh rozpisu dotácií na r. 2013 pre vedecké časopisy vydávané 
organizáciami SAV. 

 
Ad 5.  Z. Magurová informovala, že dňa 2.5.2013 bola výboru doručená žiadosť, aby 
preradenie Ústavu informatiky SAV do skupiny technických vied v rámci prvého oddelenia 
vied prerokoval Snem SAV na svojom najbližšom zasadnutí. 



           K. Nemoga informoval o rozdelení finančných prostriedkov na vydávanie časopisov 
a o inovovaní zásad edičnej politiky na r. 2013. 
           Na spoločnom zasadnutí starého a nového P SAV dňa 28.mája 2013 (utorok) 
v Smoleniciach sa zúčastnia K. Iždinský, M. Koóš a Z. Magurová.  
           Výbor poveril predsedníčku Snemu SAV pripraviť a odovzdať ďakovné listy členom P 
SAV, ktorému končí funkčné obdobie. 
            Na udelení vyznamenaní „Osobnosť roka“ 30. mája 2013 (štvrtok) na Vlárskej sa 
zúčastní predsedníčka spolu s niektorými členmi výboru.            
            Na riadnom zasadnutí nového P SAV dňa 5. júna 2013 (streda) sa zúčastnia Z. 
Magurová a J. Klačka. Na júlové zasadnutie pôjde M. Vrzgulová, na augustové P. Žeňuch. 
           Nasledujúce zasadnutie výboru sa uskutoční 11. júna 2013 (utorok) o 13.30 hod. 
v miestnosti č. 12 na Štefánikovej 49. 
 
Ad 6. Z. Magurová poďakovala prítomným za aktívnu účasť  a zasadnutie Výboru Snemu 
SAV ukončila o 16.00 hod. 
 
 
V Bratislave 31.5.2013                                                            Z. Magurová v. r. 
                                                                                        predsedníčka Snemu SAV     
 
 
Zapísal: J. Klačka 
Overil: P. Žeňuch 


