
Zápisnica č. 7 zo zasadnutia Výboru Snemu SAV, 
ktoré sa konalo dňa 10. 9. 2013 

 
 

Prítomní: K. Gmucová, K. Iždinský, J. Klačka, M. Koóš, Z. Magurová, K. Nemoga, 
J. Sedlák, P. Pristaš, M. Vrzgulová, P. Žeňuch 

  
Program: 1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Informácia zo 4. zasadnutia P SAV (K. Iždinský, Z. Magurová) 

4. Príprava septembrového zasadnutia Snemu SAV (17. 9. 2013) 

5. Rôzne 

6. Záver 
 
Ad1. Rokovanie o 13.00 hod. otvorila a viedla predsedníčka snemu Z. Magurová. Privítala 
 prítomných členov a riadila jeho ďalší priebeh. 
 
Ad2. Navrhnutý program bol jednomyseľne odsúhlasený. 
 
Ad3. O priebehu zasadnutia 4. P SAV informovala Z. Magurová a K. Iždinský. 
             Z významnejších bodov vyberáme: P SAV: 

- schválilo s pripomienkami Programové vyhlásenie Predsedníctva SAV na obdobie 
2013 – 2017; 

- schválilo zámer novelizovať a rozšíriť Smernicu č. 1/2003 o odpredaji prebytočného 
majetku a stanoviť pravidlá použitia takto získaných finančných prostriedkov; 

- schválilo navýšenie rozpočtu Snemu SAV na rok 2013 o 1 200 € z HaNV; 

- schválilo navýšenie rozpočtu Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV o 26 550 €, 
čo je 50 % zo sumy získanej z odpredaja pozemkov; 

- neschválilo navýšenie rozpočtu MP pre Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV 
a Ústav orientalistiky SAV; 

- odporučilo prevod správy rekreačného zariadenia Bystrina v Trenčianskych 
Tepliciach, t. č. v nevyhovujúcom technickom stave, do kompetencie SAV; 

- uložilo Etickej komisii SAV predložiť návrh nového Etického kódexu SAV; 

 
Predsedníčka snemu informovala P SAV o zámere výboru zriadiť diskusné fórum 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. Predsedníctvo 
uvedenú iniciatívu akceptovalo. 
Predsedníčka snemu požiadala P SAV o prístup k predkladaným materiálom na 
zasadnutia P SAV pre všetkých členov Výboru Snemu SAV. Predsedníctvo 
odsúhlasilo prístup k uvedeným materiálom pre predsedov komôr. 
Predsedníčka snemu požiadala P SAV o vypracovanie dokumentu s priradenými 
konkrétnymi sumami ku položkám A. až D. (vrátane rozpisu na jednotlivé 
podpoložky) v schválených Zásadách tvorby rozpočtu rozpočtových organizácií 



a určenia výšky príspevku príspevkovým organizáciám SAV pre roky 2012 a 2013, 
ako aj o sprístupnenie tohto materiálu. Predsedníctvo uvedený návrh akceptovalo. 
Predsedníčka snemu upozornila členov P SAV, 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.). 
Predsedníctvo poďakovalo za upozornenie a prijalo opatrenia na odstránenie 
nedostatkov. 
 

Zástupcovia Snemu SAV v poradných orgánoch Predsedníctva SAV 
vo funkčnom období 2013 – 2017 (dodatok) 

 
Komisia SAV pre rovnosť príležitostí:  Zuzana Magurová 

Rada SAV pre vzdelávanie a doktorandské štúdium: Peter Pristaš 

 
Ad4.  Pripravované hlavné body programu Snemu SAV: 

• Voľba pracovných komisií 
• Informácia o čerpaní rozpočtu  v roku 2013 a výhľadoch na budúci rok 

(P. Šajgalík) 
• Voľba externých členov Vedeckej rady SAV 
• Programové vyhlásenie P SAV vo funkčnom období 2013 - 2017 (J. Pastorek) 
• Schválenie zmien Štatútu SAV (J. Pastorek) 
• Rozličné. 

- S pozvánkou na zasadnutie Snemu SAV pošle predsedníčka snemu aj výňatok zo 
Štatútu SAV, a to Čl. XXI Hlasovanie. 

- Začiatok zasadnutia je o 13.00 hod. 
 
Ad5.  

- List ministrovi vnútra pošle predsedníčka snemu po zapracovaní pripomienok členov 
výboru do 12. 9. 2013. 

- Výbor schválil znenie zápisnice z mimoriadneho Snemu SAV. 
- Bolo zriadené diskusné fórum snemu s prístupom aj pre členov P SAV - 

diskusia.snem@sav.sk. 
- Z. Magurová a K.Gmucová sa 6. 9. 2013 zúčastnili udeľovania Medzinárodnej ceny 

SAV za vynikajúce dielo v oblasti vied o spoločnosti a kultúre emeritnému 
profesorovi A. E. N. Tachiaosovi. 

- Oceňovania osobností, ktoré sa zaslúžili o rozvoj SAV, sa dňa 11. 9. 2013 zúčastnia 
všetci členovia výboru. 
 

V Bratislave 30. 9. 2013 
 
Zapísal: K. Nemoga 
Overil: M. Koóš 
Schválila:              Z. Magurová, v. r. 

predsedníčka Snemu SAV 


