
Zápisnica č. 11 zo zasadnutia Výboru Snemu SAV, 

ktoré sa konalo 14. 1. 2014 

 

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

                  P. Pristaš, J. Sedlák, M. Vrzgulová, P. Žeňuch 

 

Program: 1. Otvorenie 

                  2. Schválenie programu 

                  3. Informácia o 8. zasadnutí P SAV zo dňa 9. 1. 2014 ( J. Klačka, Z. Magurová) 

                  4. Informácia o 2. zasadnutí Komisie pre transformáciu SAV zo dňa 16. 12. 2013  

                      (Z. Magurová) 

                   5. Rozličné 

                   6. Záver 

 

Ad 1.   Zasadnutie Výboru Snemu SAV o 13.40 hod. otvorila predsedníčka Snemu SAV 

Z. Magurová želaním zdravia a pracovných úspechov. Viedla celé rokovanie výboru. 

 

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

Predsedníčka navrhla zameniť poradie bodov 3 a 4, s čím členovia výboru súhlasili. Za 

zapisovateľa bol určený J. Klačka, za overovateľku M. Vrzgulová. 

 

Ad 3.    Predsedníčka snemu ako členka kolektívu Ústavu štátu a práva, ktorý je poverený 

prípravou legislatívy k transformačnému procesu organizácií SAV informovala členov výboru 

o postupe prác, najmä však o problematických častiach legislatívy. Transformácia organizácií 

SAV  úzko súvisí s kreovaním vedeckovýskumných inštitúcií v SR. V oblasti legislatívy sa 

musí riešiť otázka mimo akademických inštitúcií, ale i otázka novely, príp. nového zákona 

o SAV. Treba definovať spôsob dvojstupňového riadenia SAV i právnu subjektivitu 

organizácií SAV, definovať orgány akadémie, ich spôsob kreovania, vnútornú štruktúru 

akadémie. V diskusii výbor skonštatoval zložitosť problematiky i riziká pri nesystematickom 

postupe prípravy transformácie. Z uvedeného dôvodu výbor  odporúča P SAV, aby si 

vyžiadalo od svojho poradného orgánu, Komisie pre transformáciu SAV, rozpis jednotlivých 

následných krokov v príprave a riešení legislatívnych otázok (či si zákon o  v.v.i. 

(ne)vyžaduje nový zákon o SAV, či len jeho novelu), otázok vnútornej štruktúry SAV (ako 

vznikne transformovaná organizácia, kto bude štatutár, jeho kompetencie, kreovanie 

samosprávnych orgánov v SAV i v samotnej organizácii)  i otázok majetku a jeho rozdelenia 

a správy. P SAV by malo po odsúhlasení odporúčaní návrhov komisie predložiť tieto na 

diskusiu riaditeľom  a vedeckým radám terajších organizácií SAV. 

 

Ad 4.  O rokovaní 8. zasadnutia P SAV, ktoré sa konalo dňa 9. 1. 2014 členov výboru snemu 

oboznámil J. Klačka. Informoval najmä o tom, že P SAV 

 sa oboznámilo s výsledkami služobných ciest týkajúcich sa spolupráce 

s Ruskom, Rakúskom a Tureckom, ale i so skúsenosťou z evaluácie vo 

Fyziologickom ústave AV ČR (J. Barančík, E. Ježová); 

 neodsúhlasilo ponuku  vydavateľstva DAJAMA na participáciu na vydaní 

knižnej publikácie „Smolenický zámok“; 

 pri kontrole plnenia uznesení riešilo problematiku budovy na Konventnej 15; 

 podrobne sa zaoberalo návrhom rozpisu rozpočtu na r. 2014 a schválilo ho, 

podobne schválilo aj rozpis rozpočtu mzdových prostriedkov na organizácie 

SAV v zmysle „Zásad tvorby rozpočtu . .. na rok 2014“; 



 schválilo novelu Pravidiel výberového konania na obsadzovanie miest 

riaditeľov špecializovaných a servisných organizácií SAV; 

 schválilo výzvu na podávanie žiadostí o finančný príspevok na projekty VEGA 

so začiatkom riešenia v r. 2015 v SAV; 

 schválilo výsledky výberového konania na funkciu riaditeľa Ústavu 

informatiky SAV a Geologického ústavu SAV. Menovalo do funkcií 

staronových riaditeľov doc. Ing. L. Hluchého, CSc. a RNDr. I. Brosku, DrSc. 

na štvorročné funkčné obdobie; 

 odložilo prezentáciu rozvoja areálu SAV na nasledujúce zasadnutie. 

V diskusii k rozpisu rozpočtu a rozpisu mzdových prostriedkov sa výbor rozhodol  pozvať 

predsedu SAV J. Pastoreka na nasledujúce zasadnutie výboru, aby objasnil niektoré časti 

rozpisu. 

 

Ad 5.    Dohodla sa spoluúčasť jednotlivých členov výboru snemu s predsedníčkou Snemu 

SAV na rokovaniach P SAV v prvom polroku 2014 takto: 

             vo februári K. Gmucová, 

              v marci M. Vrzgulová                 

              v apríli K. Nemoga 

              v máji J. Sedlák 

              v júni K. Iždinský 

 

Ad 6.  Zasadnutie výboru snemu ukončila o 17.05 hod. predsedníčka Snemu SAV 

poďakovaním za aktívnu účasť. 

 

Zapísal: J. Klačka                                                                             Zuzana Magurová, v. r. 

Overila: M. Vrzgulová                                                                  predsedníčka Snemu SAV 

        
 

 

 

 

 

 

  


