
Zápisnica č. 54 zo zasadnutia výboru Snemu SAV, 

ktoré sa konalo 12. 4. 2016 od 13:00 v zasadačke FÚ SAV Patrónka Bratislava 
 

Prítomní: J. Gálik, K. Gmucová, Ľ. Kľučár, Z. Kusá, Ľ. Lacinová, K. Nemoga, J. Palkovič, R. Passia 

Ospravedlnení: Z. Bartošová, F. Gömöry 

Program: 

1. Otvorenie  

2. Schválenie programu zasadania 

3. Príprava zasadania Snemu SAV  

4. Rôzne 

5. Záver 

Ad 1. Zasadnutie výboru snemu o 13:00 hod. otvorila a ďalej viedla predsedníčka snemu K. 

Gmucová.  

Ad 2.  Program zasadania  bol jednomyseľne schválený. Zápisom bola poverená Z. Kusá, 

overovateľkou sa stala Ľ. Lacinová.  

Ad 3. V rámci tohto  bodu K. Gmucová konštatovala, že pripomienkovanie návrhu novely štatútu 

Snemu SAV úspešne prebehlo a poďakovala R. Passiovi za spracovanie pripomienok. 

Pripomienkovanie  výročnej správy  začalo neskôr, spracovanie pripomienok, ktoré má na starosti J. 

Palkovič, už nebude možné prerokovať na výbore.  Výbor v rámci tohto bodu ďalej: 

3.1  schválil pracovné orgány pre rokovanie snemu takto: predsedom návrhovej komisie bude R. 

Passia, ktorý bude aj spravodajcom k bodu návrhu novely štatútu Snemu SAV,  predsedom 

mandátovej komisie bude J. Gálik, zapisovateľom Ľ. Kľučár a overovateľkou Z. Kusá. 

3.2 schválil prizvanie členov P SAV, Ľ. Suballyovej, A. Štaffovej, L. Lapšanského a S. Ščepána.  Účasť 

ďalších hostí (zástupcov OZ Veda a výskum a OZ pracovníkov SAV) nezískala v hlasovaní potrebnú 

podporu.  

3.3. prerokoval pripomienky k návrhu novely Štatútu snemu SAV, ktoré predstavil R. Passia, a časť 

pripomienok si osvojil ako návrh výboru. 

3.4 vzal na vedomie informáciu, že predseda SAV na sneme podá informáciu o aktuálnej situácii. 

 

Ad 4.  V rámci bodu Rôzne K. Nemoga informoval o európskej konferencii o open access modeli 

publikovania. Podrobnejšiu informáciu s podkladovými dokumentmi pošle členom snemu. Odznela 

pripomienka, že P SAV doteraz jasne neodpovedalo na viackrát položenú otázku, ako bude riešená 

povinnosť 5% finančnej účasti na projektoch zo štrukturálnych fondov po transformácii na v. v. i., a či 

táto povinnosť neznemožní organizáciám SAV uchádzať sa o tieto projekty.  Opätovne bol nastolený 

problém nekomfortného prístupu k plným textom dokumentov P SAV pre členov Snemu.  

   

Ad 5. Predsedníčka poďakovala za účasť a o 16:00 ukončila rokovanie výboru Snemu.  

 

 

 

Zapísala: Z. Kusá                                                                                                      K. Gmucová                                           

Overila:  Ľ. Lacinová                                                                                       predsedníčka Snemu SAV  


