
Zápisnica č. 15 zo zasadnutia Výboru Snemu SAV, 
ktoré sa konalo 7. 4. 2014 

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

P. Pristaš, J. Sedlák, P. Žeňuch 
Ospravedlnení: M. Vrzgulová 
Program: 1. Otvorenie a schválenie programu 

2. Informácia o rokovaní P SAV, ktoré sa konalo dňa 3. 4. 2014 (Z. Magurová 
a K. Nemoga) 

3. Príprava plenárneho zasadania Snemu SAV 
4. Rozličné 
5. Záver 

 
Ad 1. Zasadnutie výboru snemu otvorila o 12.30 hod. a ďalej viedla predsedníčka snemu 
Z. Magurová. Zápisom bol poverený K. Nemoga, overovateľom sa stal J. Sedlák. 
 
Ad 2. Na zasadnutí P SAV, ktoré sa konalo dňa 3. 4. 2014, sa zúčastnili za výbor snemu 
Z. Magurová a K. Nemoga. Informovali prítomných o priebehu rokovania Predsedníctva 
SAV. Z priebehu rokovania vyberáme: 

- Boli prerokované správy zo zahraničných ciest. K. Fröhlich sa zúčastnil konferencie 
Teaming pre prípravu projektu v rámci výzvy H2020-WIDESPREAD-2014 vo 
Varšave. Predpokladá sa, že by mohol byť úspešný aj 1 projekt za SR. 

- 3. OV realizovalo hodnotiaci seminár. Maximálne zvýšenie alebo zníženie mzdového 
fondu jednotlivých ústavov nepresiahlo 1,8 %. 

- Bolo odsúhlasené zlúčenie Arboréta Mlyňany SAV a Ústavu ekológie lesa SAV. 

- Bolo odsúhlasené pridelenie KV na pripojenie odberného miesta el. zariadenia na 
Patrónke. 

- Bol prerokovaný materiál: „Riešenie vybraných právnych otázok súvisiacich 
s transformáciou SAV. Bolo schválený zámer prevodu nehnuteľného majetku do 
vlastníctva budúcich v. v. i. tak, že: 

� počas prechodného obdobia prejde všetok nehnuteľný majetok do 
jednej spoločnej v. v. i., zriadenej  na zabezpečenie infraštruktúry 
výskumu, 

� počas/po skončení prechodného obdobia prevedie spoločná v. v. i. 
nehnuteľný majetok do vlastníctva jednotlivých v. v. i., na základe 
rozhodnutia  P SAV 

� P SAV schválilo návrh pracovnej skupiny na riešenie pracovno-
právnych vzťahov budúcich v. v. i. Podstatnou zmenou oproti 
súčasnému stavu je, že pracovný pomer na miesto tvorivého 
zamestnanca vedy, výskumu a vývoja sa má uzatvárať na základe 
výberového konania a na dobu určitú. 

V diskusii aj pri hlasovaní boli proti prvej časti uznesenia P. Šajgalík a J. Koppel. 
K. Nemoga upozornil na problémovosť budúceho nakladania s majetkom v tejto 
špecializovanej v. v. i., lebo zákon o v. v. i. nepredkladá SAV a dnes nevieme aké 
budú budúce právne okolnosti. Bolo dohodnuté, že ku prvej časti materiálu ešte 
dodajú členovia P SAV svoje pripomienky do 7 dní. 



- Bolo schválené rozdelenie finančných prostriedkov na projekty VEGA. 

- Boli prerokované návrhy na udelenie cien SAV. Okrem ocenení navrhnutých 
z oddelení vied boli odsúhlasené aj ocenenia pre E. Borčina a I. Haraja. 

Na záver, už v neprítomnosti predsedu SAV, bolo po diskusii uložené Pracovnej 
skupine na riešenie organizačnej štruktúry SAV a v.v.i. (utvorenej pri Komisii pre 
transformáciu SAV), aby realizovala prípravu materiálov pre transformáciu v súlade 
s uznesením zasadnutia Snemu SAV, konaného dňa 20. 2. 2014 a vypracovala: 

a) obsahovú štruktúru nového Štatútu SAV a nového Štatútu Snemu SAV, 
b) návrh Vzorového štatútu v.v.i., 
c) zoznam interných predpisov, ktoré bude potrebné vydať pre budúce v.v.i. 

 
Ad 3. Výbor snemu pripravil program nadchádzajúceho plenárneho zasadania Snemu SAV, 
ktoré bude venované schváleniu Výročnej správy SAV a transformácii SAV. 
 
Program Snemu SAV: 

1. Otvorenie, Z. Magurová. 
2. Voľba pracovných komisií, Z. Magurová. 
3. Kontrola plnenia uznesení, Z. Magurová. 
4. Výročná správa SAV za rok 2013, J. Pastorek. 
5. Informácia o činnosti transformačnej komisie a stave transformácie SAV, J. Pastorek. 
6. Rozličné. 

a. Vyhodnotenie ankety o vybraných otázkach fungovania SAV 
v potransformačnom období vykonané medzi riaditeľmi ústavov a členmi 
snemu, J. Sedlák. 

 
Ad 4. Rozličné: 

– Bol doručený list so stanoviskom VR Chemického ústavu SAV k zlučovaniu 
organizácií v rámci 2. Oddelenia vied SAV. 

– Bol doručený list odborovej organizácie Ekonomického ústavu SAV ku 
pracovnoprávnym otázkam v súvislosti s transformáciou SAV. 

– Bola podaná informácia zo zasadnutia VR SAV. 

– Bola podaná informácia o priebehu zasadania Edičnej rady SAV a komisie pre 
spoluprácu s vedeckými spoločnosťami. 

– Bolo konštatované, že stále absentujú relevantné prílohy k zápisniciam P SAV. 

– Bolo konštatované, že bol zrealizovaný prístup ku materiálom predkladaným na 
rokovanie P SAV pre všetkých členov výboru Snemu SAV. 

 

Ad 5. Z. Magurová poďakovala prítomným za aktívnu účasť a zasadnutie výboru snemu 
ukončila o 16:00 hod. 

 
Zapísal: K. Nemoga             Z. Magurová, v. r. 
Overil:   J. Sedlák                     predsedníčka Snemu SAV 


