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Zápisnica č. 10  zo zasadnutia Výboru Snemu SAV, 

ktoré sa konalo 10. 12. 2013 

 

 

Prítomní: K. Gmucová, K. Iždinský, M. Koóš, Z. Magurová, P. Pristaš, J. Sedlák, 

P. Žeňuch 

Ospravedlnení: K. Nemoga, P. Pristaš, M. Vrzgulová 

Program: 1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Informácia zo 7. zasadnutia P SAV (4. 12. 2013, J. Sedlák, Z. Magurová) a  

    2.  zasadnutia VR SAV (4. a 5. 12. 2013, J. Sedlák) 

4. Príprava zasadnutia Snemu SAV dňa 17. 12. 2013 

5. Rôzne 

6. Záver 

 

Ad 1. Zasadnutie Výboru Snemu SAV o 13.35 h otvorila a ďalej viedla predsedníčka Snemu 

SAV Z. Magurová. 

Ad 2. S predloženým návrhom programu členovia výboru snemu jednomyseľne súhlasili 

a nenavrhli žiadne doplnky. Za zapisovateľa  bol určený J. Sedlák a za overovateľku K. 

Gmucová.  

Ad 3. O rokovaní na 7. zasadnutí Predsedníctva SAV, ktoré sa konalo dňa 4. 12. 2013 

v Smoleniciach, členov výboru oboznámili J. Sedlák a Z. Magurová. Informovali najmä 

o tom, že P SAV: 

 vzalo na vedomie informáciu o stave prác na Slovníku súčasného slovenského jazyka 

a uložilo predložiť harmonogram prác na 4. zväzku a zabezpečiť prípravu 3. a 4. 

zväzku v réžii JUĽŠ SAV; 

 vzalo na vedomie informáciu o stave prác na projekte Knižnica slovenskej literatúry 

a uložilo ÚSlL SAV predložiť analýzu plnenia projetku; 

 schválilo návrh „Zásad tvorby rozpočtu rozpočtových organizácií a určenie výšky 

príspevku príspevkovým organizáciám SAV v roku 2014“; 

 schválilo Zásady financovania edičnej činnosti SAV; 

 schválilo zámer prechodu Molekulárno-medicínskeho centra SAV zo špecializovanej 

organizácie SAV na vedeckú organizáciu SAV 2. oddelenia vied SAV o živej prírode 

a chemických vedách SAV v sekcii lekárske vedy s účinnosťou od 1. 4. 2014; 

 schválilo útvar vedeckého sekretára SAV ako gestora aktivít pre Horizont 2020 v SAV 

a uložilo naštartovať procesy s tým súvisiace. 

 Výbor snemu po diskusii dospel k záveru, že pre lepšiu informovanosť k prvým dvom 

bodom pozve predsedu SAV a podpredsedníčku 3. oddelenia vied na ďalšie zasadnutie 

výboru snemu. 

 J. Sedlák informoval o rokovaní VR SAV v Smoleniciach, ktoré udelilo: 

 Medailu SAV za podporu vedy prof. Ing. Robertovi Redhammerovi, PhD.; 

 Zlatú medialu SAV prof. RNDr. Andrejovi Pázmanovi, DrSc.; 

 vedeckú hodnosť doktora technických vied RNDr. Vladimírovi Cambelovi, CSc., 

pracovníkovi Elektrotechnického ústavu SAV; 

 vedeckú hodnosť doktora veterinárnych vied doc. MVDr. Štefanovi Faixovi, CSc., 

pracovníkovi Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV; 

 vedeckú hodnosť doktorky chemických vied RNDr. Márii Matulovej, PhD., 



 2 

pracovníčke Chemického ústavu SAV; 

 vedeckú hodnosť doktora technických vied prof. Ing. Dušanovi Galuskovi, PhD., 

pracovníkovi Ústavu anorganickej chémie SAV. 

Ďalej VR SAV: 

 vyslovila poďakovanie doterajším členom vedeckých kolégií SAV a schválila zloženie 

vedeckých kolégií s pripomienkami; 

 vzala na vedomie informáciu o finančnom zabezpečení e-zdrojov a publikačných 

databáz a odporučila zaslať podporné stanovisko ministrovi MŠVVaŠ SR; 

 vyjadrila principiálny nesúhlas s pracovnou verziou Operačného programu výskum 

a inovácia a žiada jeho zásadné prepracovnie; 

 schválila stanovisko k financovaniu APVV, v ktorom žiada zvýšenie rozpočtu 

agentúry. 

Ad 4. Výbor snemu poveril predsedníčku snemu Z. Magurovú, aby distribuovala pozvánku 

a materiály na rokovanie snemu. 

Plenárne zasadnutie Snemu SAV sa uskutoční 17. 12. 2013 o 13.00 hod. v Aule SAV na 

Patrónke. 

Ad 5. Predsedníčka snemu informovala o pracovnom stretnutí s delegáciou AV ČR, ktoré sa 

uskutočnilo dňa 25. až 26. októbra v Prahe, v rámci  ktorého sa sústredila najmä na 

prerokovanie  otázok súvisiacich s transformáciou pracovísk AV ČR na v.v.i. Zo strany 

hostiteľov bolo vyslovené želanie aj naďalej pokračovať v spoločných stretnutiach oboch 

akadémií. 

Ad 6. Predsedníčka Snemu SAV poďakovala prítomným za aktívne rokovanie a zasadnutie 

ukončila o 15.20 hod. 

 

 

V Bratislave, 16. 12. 2013 

              Zuzana Magurová, v. r. 

              predsedníčka Snemu SAV 

Zapísal: J. Sedlák 

Overila: K. Gmucová 


