
Zápisnica č. 23 z mimoriadneho zasadania Výboru Snemu SAV, 

ktoré sa konalo dňa 1. 10. 2014 
 

 

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

Ospravedlnení: M. Koóš, P. Pristaš, M. Vrzgulová, P. Žeňuch 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Návrh novely zákona o SAV 

4. Záver 

 

Ad 1.: 

Zasadnutie, ktoré bolo zvolané na základe žiadosti väčšiny členov výboru ako mimoriadne, 

o 8.30 hod. otvoril a ďalej viedol predseda Snemu SAV J. Sedlák. Zápisom bola poverená 

Z. Magurová, overovateľom sa stal K. Nemoga. 

 

Ad 2.: 

Prítomní jednomyseľne prijali navrhnutý program rokovania výboru. 

 

Ad 3.: 
Predsedovia komôr informovali prítomných členov výboru o zasadnutí Komisie pre 

transformáciu organizácií SAV dňa 17. 9. 2014, na ktorom sa diskutovalo o pracovnej verzii 

paragrafového znenia návrhu zákona o v.v.i. (ktorá bola členom k dispozícii k nahliadnutiu) 

a o východiskách pre prípravu novely zákona o SAV a štatútu SAV. V rámci diskusie 

k druhému bodu sa objavili viaceré názorové rozdiely, týkajúce sa najmä spôsobu kreovania 

Snemu SAV a spôsobu volieb a ustanovovania členov P SAV. 

Výbor prediskutoval jednotlivé sporné otázky a poveril predsedov komôr, aby na 

nasledujúcom zasadnutí Komisie pre transformáciu organizácií SAV 7. 10. 2014, na ktorom je 

naplánovaná diskusia k návrhu paragrafového znenia novely zákona o SAV, prezentovali 

pripomienky a názory výboru. 

V záujme utvorenia dostatočného časového priestoru pre vnútroakademickú diskusiu k návrhu 

novely zákona o SAV a nadväzujúcich vnútroorganizačných predpisov výbor poveril 

predsedu snemu, aby na najbližšom zasadnutí P SAV (2. 10. 2014) požiadal predsedu SAV 

o poskytnutie pracovnej verzie predsedníctva SAV v termíne do 17. októbra výboru snemu, 

nakoľko na 28. a 30. októbra sú plánované zasadnutia komôr a na 4. novembra zasadnutie 

snemu. Výbor snemu poskytne tento materiál členom snemu s tým, že do 24. októbra budú 

mať možnosť posielať svoje pripomienky, ktoré následne výbor zosumarizuje. Výbor snemu 

navrhuje, aby tento sumár pripomienok bol podkladom pre diskusiu v komorách snemu 

a dáva komorám na zváženie, či pozvú priamo alebo v súčinnosti s podpredsedami oddelení 

vied, resp. kde sú, cez rady riaditeľov, aj riaditeľov organizácii v danom oddelení na spoločné 

zasadnutie. 

 

Navrhovaný časový harmonogram: 

do 17. 10. 2014 – pracovná verzia predsedníctva SAV návrhu novely zákona o SAV 

do 24. 10. 2014 – písomné pripomienky k návrhu novely od členov snemu 

28. - 30.10. 2014 – zasadnutia komôr snemu 

4. 11. 2014 – zasadnutie Snemu SAV k návrhu paragrafového znenia novely Zákona o SAV. 

 



 

Ad 4.: 

J Sedlák poďakoval všetkým za aktívnu účasť a rokovanie ukončil o 11.50 hod. 

 

V Bratislave dňa 2. 10. 2014 

                                                                                           J. Sedlák v.r. 

                                                                                      predseda Snemu SAV 

Zapísala: Z. Magurová 

Overil: K. Nemoga 

 


