
Zápisnica č. 21 z mimoriadneho zasadania Výboru Snemu SAV, 

ktoré sa konalo dňa 26. 08. 2014 
 

Prítomní: K. Gmucová, K. Iždinský, J. Klačka, K. Nemoga, J. Sedlák, M. Vrzgulová, P. Žeňuch 

Ospravedlnení: M. Koóš, Z. Magurová, P. Pristaš 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Návrh rozpočtu SR na rok 2015 zverejnený na stránke Ministerstva financií SR. 

4. Záver 

 

Ad 1.: 

Zasadnutie výboru snemu, o 8.30 hod. otvoril a ďalej viedol predseda 2. komory snemu J. Sedlák. 

Zápisom bol poverený K. Nemoga, overovateľom sa stal K. Iždinský. 

 

Ad 2.:  

Prítomní jednomyseľne prijali navrhnutý program rokovania výboru.  

 

Ad 3.:  
Informáciu o návrhu rozpočtu podal J. Sedlák. Konštatoval, že vo zverejnenom návrhu rozpočtu 

na webovej stránke Ministerstva financií SR je pre kapitolu SAV navrhnuté celkové krátenie 

výdavkov pre rok 2015 vo výške 16,9%, pričom na mzdách rozpočtových organizácii SAV 

o 10,2%. Ďalej z návrhu MF SR vyplýva, že rozpočet grantovaej agentúry APVV ostáva bez 

navýšenia na zhruba rovnakej úrovni tohto roku, pričom stále neboli vyhlásené výzvy už 

niekoľko rokov pripravených programov vlády. 

 

Výbor dospel k názoru, že opäť sa opakuje situácia z predchádzajúcich rokov, keď východiská 

rozpočtu na financovanie vedy sú poddimenzované, na rozdiel od minulosti s výrazným krátením 

mzdových prostriedkov RO v SAV, i keď v prípade vysokých škôl je/zdá sa byť situácia 

optimistickejšia. V tejto súvislosti výbor snemu konštatoval, že spontánna iniciatíva vedeckých 

rád organizácií sumarizuje túto skutočnosť a je v súlade s postojom členov výboru snemu. 

 

Výbor poveril K. Iždinského, Z. Magurovú a J. Sedláka, aby sa v nasledujúce dni stretli 

s predsedom SAV J. Pastorekom a rokovali o aktivitách P SAV vzhľadom na zverejnený návrh 

rozpočtu MF SR a o ďalšom postupe. 

 

Ad 4.:  

J Sedlák poďakoval všetkým za aktívnu účasť a rokovanie ukončil o 10.00 hod. 

 

V Bratislave dňa 27. 08. 2014 

 

                                                                                     J. Sedlák v.r. 

                                                                                        podpredseda Snemu SAV 

 

Zapísal: K. Nemoga 

Overil: K. Iždinský 


