
Zápisnica č. 18 zo zasadania Výboru Snemu SAV, 

ktoré sa konalo dňa 10. 6. 2014 
 

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

Ospravedlnení: K. Gmucová, K. Nemoga, P. Žeňuch 

 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Informácia zo zasadnutí P SAV zo dňa 23. 5. 2014 a 5. 6. 2014 (K. Iždinský, J. Sedlák,  

    Z. Magurová, M. Vrzgulová) 

4. Vyhodnotenie pozmeňovacích návrhov k Vecnému zámeru návrhu zákona o v.v.i. 

5. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho snemu  a príprava  zasadnutia Snemu SAV 

5. Rozličné 

6. Záver 

 

Ad 1.: 

Zasadnutie výboru snemu, o 12.30 hod. otvorila a ďalej viedla predsedníčka Snemu SAV 

Z. Magurová. Zápisom bol poverený K. Iždinský, overovateľom sa stal J. Sedlák. 

 

Ad 2.:  

Prítomní jednomyseľne prijali navrhnutý program rokovania výboru.  

 

Ad 3.:  
Informáciu z mimoriadneho zasadnutia P SAV konaného 23. mája 2014 podala 

Z. Magurová, J, Sedlák a K. Iždinský. 

P SAV: 

- vzalo na vedomie Vecný zámer návrhu zákona o verejných výskumných inštitúciách, 

- vzalo na vedomie návrh spájania vedeckých organizácií 3. OV SAV s pripomienkami 

a uložilo upraviť a dopracovať návrh tak, aby počet vedeckých organizácií bol v súlade 

s odporúčaním Predsedníctva SAV v každom oddelení zhodný, a to štyri v.v.i. 

 

Informáciu z 13. zasadnutia P SAV konaného 5. júna 2014 podal K. Iždinský  

P SAV: 

- vzalo na vedomie informáciu o architektonicko-urbanistickom vyhodnotení súčasného 

stavu areálu SAV na Dúbravskej ceste č. 9 a uložilo pokračovať v kompletizácii návrhov 

rozvoja areálu SAV a rokovať s reprezentantmi ústavov ohľadom prípravy stavby 

pavilónu prírodných vied; areál má potenciál ďalšieho rozvoja; nevyhnutné je 

revitalizovať dopravné koridory, 

- diskutovalo o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 278/1993 Z. z. 

 správe majetku štátu v znení neskorších predpisov o ktorom informoval J. Koppel; SAV 

má v návrhu definovanú funkciu zriaďovateľa, očakáva sa, že zákon bude platiť od 

novembra a SAV sa bude týkať, kým sa neprijme zákon o v.v.i., 

- uložilo Komisii SAV pre informačné a komunikačné technológie pripraviť rozvojový 

projekt - detailnú analýzu, ktorá by rešpektovala rozvoj areálu SAV na Patrónke 

a v Košiciach (uzol prepojenia Nitra, Zvolen, Stará Lesná), 

- schválilo návrh rozdelenia rozpočtu pre vedecké časopisy 2. OV SAV, 



- vzalo na vedomie prepracovaný návrh spájania vedeckých organizácií 2. OV SAV 

a pracovný návrh štruktúry budúcich v.v.i., zložených z vedeckých organizácií 3. OV 

SAV, 

- schválilo s pripomienkami pracovnú verziu Vecného zámeru zákona o verejných 

výskumných inštitúciách a uložilo grémiu predsedu SAV vyhodnotiť návrhy výboru 

Snemu SAV na základe vnútorného pripomienkového procesu, 

- schválilo rozpis finančných prostriedkov na podporu projektov MVTS v 2. etape r. 2014, 

- schválilo odvolanie Ing. Jany Konôpkovej, PhD. z funkcie riaditeľky Arboréta Mlyňany 

SAV ku dňu 30. 6. 2014 z dôvodu zániku organizácie zlúčením. 

 

Ad 4.:  

VS prerokoval pripomienky k návrhu Vecného zámeru zákona o v.v.i., ktoré dostal od ústavov 

SAV. Výbor zaradil pripomienky podľa ich charakteru do skupín (komentár, akceptované, 

neakceptované, presunuté do zákona o SAV, .....). Tieto pripomienky budú ďalej prerokované 

s právnikmi a následne poskytnuté P SAV a členom snemu. 

VS vysoko ocenil aktivitu ústavov v rámci pripomienkového konania. Väčšine ústavov nerobilo 

problémy dodržať predpísanú formu pripomienok, čo výrazne uľahčilo ich spracovanie. Niektoré 

ústavy zvolili inú formu vecného i formálneho spracovania, čím sa proces ich spracovania podľa 

názoru výboru zbytočne komplikoval a predĺžil. 

 

Ad 5.:  

Zápisnica z plenárneho zasadnutia Snemu SAV zo dňa 28. 5. 2014 bola schválená bez 

pripomienok  a predsedníčka snemu bola poverená jej distribúciou.  
 

VS dohodol spôsob rokovania o návrhu Vecného zámeru zákona o v.v.i. na zasadnutí snemu 18. 

6. 2014. Rokovanie by sa malo sústrediť na možné vylepšenie dokumentu formou konkrétnych 

pripomienok (pozmeňovacích návrhov) o ktorých sa bude hlasovať.  

 

Ad 6.:  

- zastupovaním Výboru Snemu SAV na slávnostnom odovzdávaní cien SAV 19. 6. 2014 

bol poverený J. Sedlák, 

- na najbližšom zasadnutí P SAV budú VS zastupovať J. Sedlák a M. Vrzgulová, 

- na vyhodnotení súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov v Košiciach 

bude VS SAV zastupovať P. Pristaš. 

 

Ad 7.:  

Z. Magurová poďakovala všetkým za aktívnu účasť a rokovanie ukončila o 16.05 hod. Najbližšie 

zasadnutie VS bude 8. 7. 2014. 

 

V Bratislave dňa 19. 6. 2014 

 

                                                                                    Z. Magurová v.r. 

                                                                                         predsedníčka Snemu SAV 

 

 

Zapísal: K. Iždinský 

Overil: J. Sedlák 


