
Zápisnica č. 20 zo zasadania Výboru Snemu SAV, 

ktoré sa konalo dňa 12. 08. 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, schválenie programu 

2. Kontrola uznesení  

3. Informácia zo zasadnutia P SAV zo dňa  07. 08. 2014 (K. Iždinský, K. Nemoga) 

4. Rozličné 

5. Záver 

 

Ad 1.: 

Zasadnutie výboru snemu, o 13.30 hod. otvorila a ďalej viedla predsedníčka Snemu SAV 

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

jednomyseľne prijali navrhnutý program rokovania výboru. 

 

Ad 2.: 

Predsedníčka snemu vykonala kontrolu uznesení Snemu SAV zo dňa 28. mája 2014: 

č. 2 k bodu 4 – splnené; 

č. 6 k bodu 7 – termín plnenia - decembrové zasadnutie snemu SAV; 

č. 7 k bodu 7 – VS SAV priebežne plní. 

Výbor opätovne konštatoval neuspokojivú situáciu s plnením uznesenia Snemu SAV zo dňa 17. 

septembra 2013 k bodu 8, nakoľko zápisnice z rokovania P SAV obsahujú prílohy len 

sporadicky, čo neprispieva k udržaniu potrebnej úrovne komunikácie medzi P SAV, riaditeľmi 

organizácií a Snemom SAV. 

 

Ad 3.: 
Informáciu zo zasadnutia P SAV, ktoré sa konalo 7. augusta 2014 podali členom výboru 

snemu K. Nemoga a K. Iždinský. Vzhľadom na skutočnosť, že všetci členovia výboru snemu 

majú prístup k interným materiálom rokovania P SAV, uviedli, že P SAV najmä 

schválilo: 

- niektoré žiadosti o pridelenie finančných prostriedkov (ÚEO SAV, THS Košice). Žiadosť 

o vykrytie rozpočtu KC Stará Lesná bude doplnená o údaje a predložená na septembrové 

zasadnutie P SAV, 

- zásadu, aby podmienka uvedenia čísla príslušného projektu VEGA platila aj pre 

monografie, resp. kapitoly v monografiách, ktoré sú výstupom projektu, 

- zásadu, že návrhy všetkých projektov nad 20 mil. € musia obsahovať podrobnú analýzu 

(personálnu, infraštruktúry a napojenie na RIS 3) a musí ich schvaľovať P SAV, 

- vymenovanie riaditeľov organizácií SAV D. Magdolena (Ústav orientalistiky SAV ), 

M. Barančíka (Ústav pre výskum srdca SAV), A. Doktorovej (Ústredná knižnica SAV) 

a neschválilo vymenovanie P. Červeňanského (Encyklopedický ústav SAV), 

- zloženie Atestačnej komisie pre vedeckých zamestnancov Slavistického ústavu SAV, 

- vymenovanie Ľ. Suballyovej, za tajomníčku Edičnej rady SAV; 

súhlasilo: 

- so zapojením SAV a následne výskumných tímov zo SAV do spoločnej výzvy vyhlásenej 

konzorciom KONNECT Joint Call On Resources and sustainability“ v rámci 7. RP EÚ, 



s finančnou podporou 2 výskumných projektov vo výške 40 000 €/rok/projekt (25 000€ SAV 

a 15 000 € príslušný ústav) na obdobie 2 rokov. Otvorenie výzvy je plánované na január 2015 

a štart úspešných projektov v októbri 2015, 

- s rozhodnutím o prebytočnosti nehnuteľného majetku štátu – pozemku v správe ÚEE SAV, 

vedeného na LV č. 3720, v k. ú. Vinohrady, obec BA – m. č. Nové Mesto, okres Bratislava 

III, s p. č. 19470/236, druh ostatné plochy, vo výmere 600 m2, schválilo zámer prevodu 

správy/vlastníctva a uložilo zabezpečiť prevod majetku štátu v súlade so zákonom; 

udelilo: 
- Čestnú plaketu Aurela Stodolu za zásluhy v technických vedách Dr. Tatsuki Ohji. 

 

Výbor Snemu SAV konštatuje, že P SAV na svojich zasadnutiach neprerokuváva plnenie 

uznesení, ktoré mu boli uložené Snemom SAV. 

 

Ad 4.:  

Výbor snemu prediskutoval predbežný program septembrového plenárneho zasadnutia snemu 

SAV, na ktorom predsedníčka snemu predloží správu za prvý trimester funkčného obdobia 

výboru snemu a predloží návrh výboru na voľbu nového predsedu snemu na druhý trimester. 

Vzhľadom na skutočnosť, že uplynul prvý rok funkčného obdobia P SAV, v súvislosti s § 10 ods. 

6 Zákona č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied výbor poveril predsedníčku snemu, aby 

požiadala členov P SAV o spracovanie informácie o stave plnenia úloh jednotlivých členov 

P SAV v súlade s programovým vyhlásením P SAV a jej prezentáciu na zasadnutí snemu. 

 

Ad 5.:  

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

Najbližšie zasadnutie Výboru Snemu SAV bude 09. 09. 2014. 

Plenárne zasadnutie Snemu SAV je plánované na 24. 09. 2014 o 12.30 hod. 

 

V Bratislave dňa 12. 08. 2014 

 

                                                                                    Z. Magurová v.r. 

                                                                                         predsedníčka Snemu SAV 

 

 

Zapísal: K. Nemoga 

Overil: J. Sedlák 

 


