
Zápisnica č. 9 zo zasadnutia Výboru Snemu SAV, 

ktoré sa konalo dňa 12. 11. 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 6. zasadnutia Predsedníctva SAV 

4. Príprava decembrového zasadnutia Snemu SAV (17. 12. 2013, 12.30 hod.) 

5. Rôzne 

6. Záver 

 

Ad 1. Rokovanie o 12.00 hod. otvorila a viedla predsedníčka snemu Z. Magurová. Privítala 

 prítomných  členov a riadila  jeho ďalší priebeh. Zápisom bol  poverený  K. Nemoga,   

            overovateľom sa stal M. Koóš. 

 

Ad 2. Navrhnutý program bol jednomyseľne odsúhlasený. 

 

Ad 3. O priebehu 6. zasadnutia  P SAV informovali Z. Magurová a K. Nemoga.  

            Z významnejších bodov vyberáme: P SAV: 

- Prerokovalo správu nezávislého auditora, ktorá bola pre SAV priaznivá. Nedostatky 

v oblasti evidencie zásob vo vydavateľstve VEDA je potrebné odstrániť. 

- Prerokovalo ekonomické a rozpočtové otázky, požiadavky organizácií SAV na 

zvýšenie rozpočtu na rok 2013 a odsúhlasilo pôžičky pre niektoré pracoviská (Ústav 

informatiky 33 066 EUR, Ústav ekológie lesa 13 000 EUR, Virologický ústav 195 823 

EUR, s návratnosťou v roku 2014). 

- Schválilo novelizáciu pravidiel výberového konania na obsadzovanie miest riaditeľov 

vedeckých organizácií SAV. 

- Prerokovalo informáciu o príprave Slovníka súčasného slovenského jazyka. 

- Prerokovalo účasť a financovanie výskumných tímov zo SAV v projekte 

TRANSCAN-ERA-NET on Translation Cancer Research v rámci 3. spoločnej výzvy 

(JTC-2013) 

- Prerokovalo a schválilo čerpanie finančných prostriedkov v položke doktorandské 

štúdium a odmeny pre doktorandov. 

- Schválilo príspevok na tarifné platy víťazom konkurzu Podporného fondu Š. Schwarza 

na vytváranie post doktorandských miest v SAV. 

- Uložilo zabezpečiť vypracovanie analýzy týkajúcej sa realizácie internetového portálu 

Encyclopaediea Beliana. 

- Prerokovalo návrh na optimalizáciu webovej stránky SAV a informáciu o príprave 

informačného systému SAVIS. 

- V súvislosti s prípravou transformácie SAV uložilo ÚŠaP SAV vypracovať 

harmonogram kontrolovateľných etáp plnenia úloh a vyplacovať plán zasadnutí 

Komisie pre transformáciu SAV za obdobie do júna 2014 

 

Ad 4.  Príprava predbežného programu decembrového zasadnutia Snemu SAV, ktorý sa bude 

konať 17. 12. 2013: 1) informácia predsedu SAV o stave transformácie SAV a aktuálnej 



situácii v SAV, 2) prerokovanie a schválenie návrhu Zásad tvorby rozpočtu RO a určenia 

výšky príspevku PO SAV v roku 2014. Finálna verzia programu bude distribuovaná po 

zasadnutí výboru snemu dňa 10. decembra 2013. 

 

Ad 5.   
– Predsedníčka výboru Z. Magurová informovala výbor o 1. zasadnutí  Komisie pre 

transformáciu SAV, ktoré sa uskutočnilo dňa 1. 10. 2013. Výbor snemu poveruje 

svojich členov v  komisii, aby dohodli mechanizmus pripomienkovania dôležitých 

materiálov. 

– Výbor Snemu SAV žiada o prístup k informačným materiálom P SAV pre 

všetkých členov Výboru Snemu SAV a poveruje predsedníčku snemu, aby 

uvedenú požiadavku tlmočila P SAV. 

– Predsedníčka informovala výbor o zmene zastúpenia Ústavu hudobnej vedy SAV 

v sneme. Doterajšiu členku H. Urbancovú nahradila J.Belišová. 

 

 

V Bratislave 13. 11. 2013 

 

Zapísal: K. Nemoga 

Overil:  M. Koóš 

            Zuzana Magurová, v. r. 

predsedníčka Snemu SAV 


