
Zápisnica č. 22 zo zasadania Výboru Snemu SAV, 

ktoré sa uskutočnilo dňa 9. septembra 2014 
 

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

M. Vrzgulová, P. Žeňuch 

Ospravedlnený: K. Nemoga  

 

Program: 

1. Otvorenie, schválenie programu 

2. Informácia zo zasadnutí P SAV zo dňa  4. 9. 2014 (P. Žeňuch, Z. Magurová) 

3. Príprava riadneho plenárneho zasadnutia Snemu SAV 

4. Rôzne a záver 

 

Ad 1.: Zasadnutie Výboru Snemu (VS) SAV o 13.30 hod. otvorila a viedla predsedníčka Snemu 

SAV Z. Magurová. Zápisom bol poverený P. Žeňuch, ako overovateľka bola určená 

M. Vrzgulová. Prítomní členovia výboru prijali navrhnutý program rokovania. 

 

Ad 2.: Informáciu o pravidelnom rokovaní P SAV, ktorého 16. zasadnutie sa uskutočnilo 

4. septembra 2014, členom VS SAV podal P. Žeňuch a Z. Magurová. Keďže členovia výboru už 

majú prístup k interným materiálom na jednotlivé rokovania P SAV, informácia a diskusia 

odznela najmä k týmto bodom: 

 Predseda SAV informoval členov P SAV o rokovaniach s ministrom školstva, vedy, výskumu 

a športu a s ďalšími pracovníkmi spomínaného ministerstva, ktoré sa týkali pripravovanej 

transformácie organizácií SAV a ďalších otázok súvisiacich s financovaním vedy a výskumu 

na Slovensku. V tejto súvislosti informovali predsedovia komôr o stretnutí s predsedom SAV 

dňa 27. augusta 2014, kde boli oboznámení o aktivitách predsedu a P SAV na zlepšenie 

východiskového stavu rozpočtu SAV na rok 2015. VS SAV pripomenul skutočnosť, že 

aktuálny stav návrhu rozpočtu je zatiaľ podkladovým materiálom MF SR, ktorý bude 

prerokovaný na zasadnutí vlády SR a až potom sa dostane na rokovanie v Národnej rade SR. 

V tejto súvislosti sa členovia výboru vrátili ku konštatovaniam z 21. zasadnutia VS SAV dňa 

26. 8. 2014, že spontánna iniciatíva vedeckých rád organizácií poukazuje na skutočnosť, 

že východiská rozpočtu na financovanie vedy sú poddimenzované a na rozdiel od 

minulosti obsahuje výrazné krátenie mzdových prostriedkov rozpočtových organizácii 

SAV. 

 Predsedníčka Snemu SAV Z. Magurová informovala, že na zasadnutí P SAV pripomenula 

členom predsedníctva uznesenie z 28. mája 2014, v ktorom Snem SAV uložil P SAV na 

decembrové zasadnutie snemu predložiť novelu koncepcie vednej politiky SAV 

v podmienkach RIS 3. 

 P SAV s pripomienkami schválilo „Zámery SAV“ týkajúci sa koncepcie jej rozvoja a že 

vypracuje zhutnený (skrátený) materiál, ktorý bude široko využiteľný (napr. riaditelia, 

vedecké rady organizácií SAV, ministerstvá a pod.) na rozličných fórach s cieľom 

predstaviť záujmy SAV ako jednoliatej vedeckovýskumnej identity.  

 V bode venovanom požiadavkám organizácií na zvýšenie rozpočtu v roku 2014 odznela 

informácia o schválených požiadavkách, spôsobe refundácie alikvótnej časti výdavkov na 

prevádzku superpočítača, o možnostiach riešenia deficitu rozpočtu THS Ú SAV v Košiciach 

na rok 2014 v kontexte rokovaní SAV s MF SR o viazaní rozpočtu SAV a tiež o opatreniach 



na zlepšenie hospodárenia KC Academia v Starej Lesnej v roku 2014 i v rámci biznis plánu 

na rok 2015. 

 P SAV vzalo na vedomie aj informáciu o zámere príprav veľkého projektu SAV v rámci 

prioritnej osi – Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji; odzneli aj 
informácie o zapojení sa SAV v 7. RP INCOMERA a ERA.NET v rámci 6. a 7. RP, 

o schválení Čestnej plakety SAV za zásluhy v biologických vedách Dr. Andr ému Sobelovi, 

o udelení Pamätnej plakety SAV prof. Ing. Rudolfovi Kropilovi, CSc., a o zaslaní ďakovného 

listu P SAV Ing. Attilovi Ziegelhöfferovi, DrSc., a Ing. Igorovi Tvaroškovi, DrSc. 

 

Ad 3.: V súvislosti s prípravou riadneho plenárneho zasadnutia Snemu SAV (24. septembra 2014 

o 12.30 hod.) prítomní členovia prediskutovali návrh programu zasadnutia snemu. Podklad na 

rokovanie Snemu SAV k bodu o vybraných otázkach novely zákona o SAV bude členom snemu 

distribuovaný najneskôr do 19. septembra 2014. 

V zmysle uznesenia Snemu SAV z 23. 4. 2014, ktorý schválil rotáciu vo funkcii predsedu Snemu 

SAV v poradí predstaviteľ III., II., I. komory snemu, výbor snemu navrhuje ako kandidáta na 

funkciu predsedu Snemu SAV na druhý trimester funkčného obdobia RNDr. Jána Sedláka, DrSc., 

predsedu II. komory Snemu SAV. 

 

Ad 4.: V rámci rokovania odznela informácia o novom zložení Vedeckej rady Ústavu krajinnej 

ekológie lesa SAV v dôsledku pričlenenia Arboréta Mlyňany k spomínanej vedeckej organizácii. 

Zástupca v Sneme SAV je Ing. J. Váľka, CSc. V tejto súvislosti VS SAV konštatoval, že už na 

najbližšom zasadnutí bude Snem SAV pracovať v počte 61 členov. 

Z. Magurová poďakovala všetkým za aktívnu účasť a rokovanie ukončila o 16.30 hod. 

 

V Bratislave dňa 11. 9. 2014 

 

                                                                                                          Z. Magurová,  

predsedníčka Snemu SAV 

Zapísal: P. Žeňuch 

Overila: M. Vrzgulová 


