
Zápisnica č. 2 zo zasadnutia Výboru Snemu SAV, 
ktoré sa konalo dňa 11. 6. 2013 

 
Prítomní:  K. Gmucová, K. Iždinský, J. Klačka, M. Koóš, Z. Magurová, K. Nemoga, 
                  P. Pristaš 
Ospravedlnení: J. Sedlák, M. Vrzgulová, P. Žeňuch 
Prizvaný: J. Malík 
 
Program: 1. Otvorenie a schválenie programu 
                 2. Informácia zo zasadnutí P SAV 28. 5. a 5. (10.) 6. 2013 (K. Iždinský, J. Klačka,    
                     Z. Magurová) 
                 3. Rôzne 
                 4. Záver 
 
Ad 1. Rokovanie otvorila a viedla predsedníčka Snemu SAV Z. Magurová. Informovala 
o dôvodoch neúčasti neprítomných členov výboru. Predniesla návrh programu rokovania so 
spresnením, že pozvala na rokovanie vedúceho Úradu SAV kvôli informácii o zlúčení SÚZ 
SAV so SAV. Návrh bol bez pripomienok schválený. 
 
Ad 2. K. Iždinský informoval o rokovaní mimoriadneho zasadnutia P SAV 28. 5. 2013. 
Z významnejších bodov vyberáme: 
- Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie prerokovala Výročnú správu o činnosti SAV 
za rok 2012 a vyslovila spokojnosť s výsledkami dosiahnutými v SAV v roku 2012, 
- Vedecká  rada SAV požaduje každoročné vypisovanie všeobecnej výzvy APVV za kľúčový 
nástroj stabilizácie grantového systému v SR, 
- niektoré organizácie SAV požadujú navýšenie mzdového fondu. P SAV rozhodlo, že 
prípadnému navýšeniu musí predchádzať analýza a posúdenie mzdovej politiky riaditeľov 
organizácií SAV. V súvislosti s návratom zamestnancov po skončení ich pôsobenia 
v predsedníctve, P SAV už v  minulom funkčnom období prijalo stanovisko, že riaditelia 
organizácií si musia rezervovať príslušný mzdový fond na návrat zamestnanca uvoľneného na 
výkon funkcie v P SAV. 
 
O obsahu rokovania 1. zasadnutia P SAV konaného v dňoch 5. a 10. júna 2013 informoval 
J. Klačka.  
- P SAV prerokovalo novelu Rokovacieho poriadku P SAV a stanovilo, že materiály na 
rokovanie P SAV treba predložiť na podpis predsedovi SAV najmenej 24 hodín pred 
zasadnutím P SAV. V zápisniciach z rokovania treba precizovať prijaté uznesenia tak, aby ku 
konštatovaniu o prijatí uznesenia „s pripomienkami“ bol uvedený obsah pripomienok, 
- všetci prítomní členovia P SAV (neprítomný bol P. Šajgalík) hlasovaním rozhodli, že budú 
mať 100% úväzok v riadiacom orgáne SAV, pričom za etický limit sa považuje maximálne 
150% úväzok v SAV,  
- o rozdelení funkcií podpredsedov a vedeckého sekretára sa rozhodovalo na základe tajného 
hlasovania. V prvom kole bol jednomyseľne za podpredsedu SAV pre ekonomiku  zvolený 
P. Šajgalík, za podpredsedníčku SAV pre vedecký výskum E. Majková, za vedeckého 
sekretára SAV D. Gálik, za podpredsedu, pre I. OV SAV J. Lapin, za podpredsedníčku pre 
III. OV SAV D. Podmaková. Dvaja kandidáti na funkciu podpredsedu pre II. OV SAV 
D. Ježová a J. Koppel získali rovnaký počet hlasov. Podobne aj v druhom kole. V treťom kole 
bol, po zmene navrhnutého kandidáta, pomerom hlasov 9:5 zvolený za podpredsedu pre 
II. OV SAV R. Imrich. P SAV zrušilo funkciu podpredsedu pre vzdelávanie a doktorandské 



štúdium, v dôsledku čoho predloží na najbližšie rokovanie Snemu SAV návrh na schválenie 
zmeny Štatútu SAV, 
- P SAV schválilo dotácie: na haváriu budovy Centra vied SAV v Banskej Bystrici 15.000 €, 
na haváriu strechy detašovaného pracoviska FÚ SAV a EFÚ SAV v Piešťanoch 21.900 €, na 
dofinancovanie miezd UMFG SAV 7.140 €, na príspevok na nájom kníhkupectva vedeckej 
a odbornej literatúry SAV v Prahe 5.000 €, na opravu strechy budovy na Šoltésovej ul. 
v Košiciach 23.690 €, 
- P SAV vymenovalo za riaditeľa Virologického ústavu SAV J. Kopáčka, za riaditeľa 
Technologického inštitútu SAV J. Šebeka, vedením Endokrinologického ústavu SAV poverilo 
B. Mravca a v dôsledku zániku organizácie zlúčením odvolalo J. Kašaja z funkcie riaditeľa  
SÚZ SAV, 
- P SAV prijalo informáciu o presune programu Štipendium do programu SASPRO. Ide 
o zabezpečenie finančných prostriedkov na zamestnávanie vedeckých pracovníkov, ktorí 
pôsobili v zahraničí a vrátili sa do SR, resp. zahraničných vedeckých pracovníkov. 
V súčasnosti v Ústave experimentálnej onkológie SAV pracuje jeden pracovník (p. Čipák) 
a v Matematickom ústave SAV jedna pracovníčka (p. Zemánková), 
- P SAV rokovalo s riaditeľom Ústavu ekológie lesa SAV o perspektíve Arboréta  Mlyňany 
SAV. Splnomocnilo ho na získanie informácií o nákladoch na prevádzku arboréta do júlového 
zasadnutia P SAV. Na tom zasadnutí sa prerokuje návrh organizačných zmien Arboréta 
Mlyňany SAV, 
- P SAV menovalo predsedov výberových komisií na funkcie riaditeľov ÚSTARCH SAV, 
ÚFHZ SAV a ÚDU SAV, schválilo zloženie delegácie SAV na stretnutie s delegáciou AV 
ČR v Prahe a oboznámilo sa s organizačným zabezpečením osláv a podujatí pri príležitosti 60. 
výročia vzniku SAV, 
- P SAV rozhodlo o vymenovaní predsedov poradných orgánov SAV. V rámci diskusie 
o počte poradných orgánov SAV tlmočila predsedníčka snemu SAV názor výboru i Snemu 
SAV o potrebe kreovania Komisie pre transformáciu SAV.  Výbor Snemu SAV rozhodne 
o členoch poradných orgánov spomedzi členov Snemu SAV do 3. júla 2013. 
 
Ad 3. J. Malík informoval výbor, že podnetom ku kontrole hospodárenia na SÚZ SAV bola 
požiadavka na navýšenie rozpočtu SÚZ SAV vo výške 268.000 € v roku 2013. Preto P SAV 
ustanovilo komisiu na previerku hospodárenia organizácie. Komisia konštatovala veľké 
nedostatky v účtovnej evidencii, v neplnení plánu zisku i v prezamestnanosti. Predsedníctvo 
SAV po zvážení možností riešenia situácie (dlhodobá hospitalizácia riaditeľa SÚZ SAV) 
rozhodlo o zlúčení SÚZ SAV so SAV tak, že Úrad SAV bude naďalej zabezpečovať chod 
areálu SAV na Patrónke, pričom časť zamestnancov zlúčenej SÚZ SAV (po súhlase 
Ministerstva financií SR so zlúčením) prejde do stavu zamestnancov Úradu SAV. 
Z. Magurová informovala, že dňa 10. 6. 2013 jej bol doručený list predsedu SAV, v ktorom 
predkladá súhlas MF SR so zánikom príspevkovej organizácie SÚZ SAV a s jej zlúčením so 
SAV, rozpočtovou organizáciou, ku dňu 1. 7. 2013 a zároveň Rozhodnutie SAV o zániku 
príspevkovej organizácie s právnym nástupcom. Výbor Snemu SAV v zmysle Štatútu 
Snemu SAV čl. II ods. 1 písm. i) predloží rozhodnutie P SAV na schválenie na 
najbližšom zasadnutí Snemu SAV v septembri 2013. 
Výbor Snemu SAV žiada P SAV o navýšenie rozpočtu Snemu SAV do konca r. 2013 o 1.200 
€. Plánované prostriedky sa vyčerpali v súvislosti s voľbami P SAV. 
K. Iždinský informoval výbor o hodnotení projektov SAV - TÜBİTAK pre obdobie 2013 - 
2015 v rámci bilaterálnej vedeckej spolupráce medzi Slovenskou akadémiou vied a Radou pre 
vedecký  a technologický výskum Turecka na zasadnutí Komisie SAV pre vyhodnocovanie 
medzinárodných projektov a o priebehu výročnej konferencie APVV.  



Z. Magurová informovala o účasti na  seminári „Významné osobnosti SAV v roku 2013“ 
a zasadnutí Bytovej komisie SAV.  
Na zasadnutí  P SAV dňa 4. júla 2013 sa zúčastnia Z. Magurová a K. Gmucová. 
Predpokladané termíny zvolania Snemu SAV sú 17. 9. 2013, alebo 19. 9. 2013. 
Nasledujúce zasadnutie Výboru Snemu SAV sa uskutoční 9. 7. 2013. 
 
Ad.4. Poďakovaním za aktívnu účasť členom výboru predsedníčka Snemu SAV ukončila 
rokovanie o 17.18 hod. 
 
V Bratislave 2. 7. 2013 
 
Zapísal: J. Klačka                                                                         JUDr. Z. Magurová  v.r.       
Overil: K. Iždinský                                                                     predsedníčka Snemu SAV 


