
Zápisnica č. 6 zo zasadnutia Výboru Snemu SAV, 

ktoré sa konalo dňa 27. 8. 2013 

 

 
Prítomní: K. Gmucová, K. Iždinský, J. Klačka, M. Koóš, Z. Magurová, K. Nemoga, J. Sedlák, 

P. Pristaš, M. Vrzgulová 

Ospravedlnený: P. Žeňuch 

 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Vyhodnotenie mimoriadneho Snemu SAV zo dňa 16. 8. 2013 

4. Príprava septembrového zasadnutia Snemu SAV 

5. Rôzne 

6. Záver 

 

Ad1. Rokovanie o 8.05 hod. otvorila a viedla predsedníčka snemu Z. Magurová. Privítala 

 prítomných členov a informovala, že chýbajúci člen je na zahraničnej pracovnej ceste. 

 

Ad2. Navrhnutý program bol jednomyseľne odsúhlasený. 

 

Ad3. K priebehu mimoriadneho Snemu SAV sa vyjadrili všetci prítomní. Z diskusie 

 vyplynulo: 

- Výbor oceňuje záujem a aktivitu všetkých členov Snemu SAV na riešení 

prerokovávanej problematiky. 

- Výbor víta urýchlenie procesu transformácie, ku ktorému pravdepodobne prispelo aj 

mimoriadne zasadnutie snemu. 

- Je potrebné sformulovať praktické otázky, ktoré súvisia s procesom transformácie 

a postupne na ne hľadať odpovede. 

- K pozvánke na septembrové zasadnutie bude priložené znenie čl. XXI Hlasovanie zo 

Štatútu  SAV, aby sa vyhlo nedorozumeniam, ktoré na mimoriadnom zasadnutí snemu 

vznikli. 

- Výbor zosumarizoval prijaté uznesenia mimoriadneho Snemu SAV zo dňa 16. 8. 2013, 

ktoré návrhová komisia zaslala predsedníčke dňa 23. 8. 2013. 

- Výbor poveril predsedníčku, aby do najbližšieho zasadnutia výboru pripravila list pre 

MV SR, ktorý má Výbor Snemu SAV na základe uznesenia mimoriadneho Snemu 

SAV zo dňa 16. 8. 2013 odoslať MV SR. 

- Výbor  sa dohodol na vytvorení diskusného fóra na intranete pre členov Snemu SAV, 

kde by boli diskutované aktuálne problémy medzi zasadaniami snemu. Diskusia 

umožní lepšiu prípravu a názorovú kultiváciu pred zasadnutím snemu. Prístup do 

diskusie by bol aj pre členov P SAV. Výbor poveril predsedníčku snemu informovať 

o zriadení diskusného fóra na najbližšom zasadnutí P SAV. 

- Výbor poveril predsedníčku, aby na najbližšom zasadnutí požiadala P SAV o prístup 

k predkladaným materiálom na zasadnutia P SAV pre všetkých členov Výboru Snemu 

SAV. 

- Výbor poveril predsedníčku, aby na najbližšom zasadnutí požiadala P SAV 

o vypracovanie dokumentu s priradenými konkrétnymi sumami k položkám A. až D. 

(vrátane rozpisu na jednotlivé podpoložky) v schválených Zásadách tvorby rozpočtu 

rozpočtových organizácií a určenia výšky príspevku príspevkovým organizáciám 



Slovenskej akadémie vied pre roky 2012 a 2013, ako aj o sprístupnenie tohto 

materiálu. 

 

Ad4. Ako bolo spomenuté vyššie, spolu s pozvánkami na najbližšie zasadnutie Snemu SAV, 

ktoré sa uskutoční 17. 9. 2013, bude rozoslané aj znenie čl. XXI Hlasovanie zo Štatútu 

SAV, aby sa predišlo nejasnostiam počas priebehu snemu. Ďalšou prípravou 

septembrového zasadania Snemu SAV sa bude zaoberať Výbor Snemu SAV na 

svojom zasadnutí dňa 10. 9. 2013. 

 

Ad5. Výbor poveril predsedníčku, aby na najbližšom zasadnutí P SAV upozornila, že je 

potrebné doplniť, resp. aktualizovať viaceré údaje na webovej stránke SAV (napr. 

zoznamy členov komisií SAV, personálne obsadenie oddelení, odborov a referátov 

Ú SAV a pod.). 

Z. Magurová oznámila, že dňa 21. 8. 2013 bola výboru doručená „Informácia 

o zložení Vedeckej rady Ústavu orientalistiky SAV“. 

 

Ad6. S poďakovaním za aktívnu účasť členom výboru predsedníčka Snemu SAV ukončila 

 rokovanie o 10.00 hod. 

 

V Bratislave 9. 9. 2013 

 

Zapísal: K. Nemoga 

Overil: M. Koóš 

               Z. Magurová, v. r. 

predsedníčka Snemu SAV 


