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Zápisnica č. 66 zo zasadnutia Výboru Snemu SAV, 
ktoré sa konalo 11. 2. 2013 

 
 
Prítomní: I. Budinská, K. Iždinský, J. Klačka, M. Koóš, Z. Magurová, P. Matiašovský, 

P. Pristaš, J. Sedlák, M. Vrzgulová, P. Žeňuch 
  
Program: 1. Otvorenie 

2. Kontrola zápisnice zo zasadania Snemu SAV (15. 1. 2013) a informácia 
z prvého stupňa volieb v komorách Snemu SAV 
3. Informácia zo 45. a 46. zasadnutia P SAV (I. Budinská, Z. Magurová) 
4. Príprava zasadnutia Snemu SAV pre druhý stupeň volieb kandidátov na 
členov P SAV na obdobie 2013 – 2017 
5. Rôzne 
6. Záver 
 

 
Ad 1. Zasadnutie výboru otvoril a viedol predseda Snemu SAV J. Sedlák. S predloženým 

návrhom programu členovia výboru snemu jednomyseľne súhlasili a nenavrhli 
žiadne doplnky. Zapisovateľkou 66. zasadnutia bola Z. Magurová a za overovateľku 
bola určená I. Budinská. 

Ad 2. Členovia výboru Snemu SAV schválili konečné znenie zápisnice zo zasadania 
Snemu SAV, ktoré sa uskutočnilo 15. januára 2013. Predsedovia komôr informovali 
o priebehu rokovaní a o výsledkoch prvého stupňa volieb. Zápisnice s výsledkami 
budú zverejnené na web stránke Snemu SAV.  

Jednotlivé komory na svojich zasadnutich zvolili v tajnom hlasovaní nadpolovičným 
počtom hlasov nasledujúcich kandidátov, ktorí postupujú do II. stupňa volieb 
(v abecednom poradí): 

I. komora:     J. Dusza, K. Fröhlich, J. Lapin, E. Majková, P. Siman 

II. komora:    R. Imrich, D. Ježová, J. Koppel, J. Pastorek, P. Šajgalík 

III. komora:   Z. Kusá, M. Morovics, D. Podmaková 

 

Ad 3. O priebehu rokovania 45. zasadnutia Predsedníctva SAV, ktoré sa konalo 
10. 1. 2013, informovali členov výboru I. Budinská a J. Sedlák. Poukázali najmä na 
to, že P SAV: 
• prerokovalo a vzalo na vedomie  

o informáciu o disponibilných zdrojoch rozpočtu kapitoly SAV 
k 31. 12. 2012 vo výške 322 487,-€ a odsúhlasilo predložený rozpis 
ich rozdelenia (z toho 316 757 € dofinancovanie rozpočtu pre 
7 ústavov s návratnosťou z pôvodného rozpisu v 2013)  

o výsledky hodnotenia návrhov projektov SAV-NSC (Taiwan) 
a informáciu o financovaní dvoch projektov miesto pôvodne 
plánovaných štyroch, z dôvodu obmedzenia rozpočtu na strane NSC 

o informáciu o príprave osláv 60. výročia Akadémie a príprave 
publikácie, ktorá v štruktúre troch oddelení uvedie medailóny 
vedeckých ústavov SAV a ich najvýznamnejšie súčasné projekty. Za 
prípravu publikácie je zodpovedná Ľ Suballyová. 
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• schválilo, resp. odsúhlasilo:  
o návrh minimálnych vedeckých výstupov vedeckých orgtanizácií SAV 

pre každé oddelenie vied osobitne 
o návrh rozpisu rozpočtu na rok 2013 
o vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí a zapojenie sa do Programu 

Štipendium SAV 
o návrh na udelenie vyznamenaní: Pamätná plaketa SAV Ing. 

D. Krušinskému a Čestná plaketa Dionýza Ilkoviča doc. Ing. 
E. Šturdíkovi, CSc. 

o vymenovanie M. Lubyovej do funkcie riaditeľky PÚ SAV 
a L. Brimicha do funkcie riaditeľa GFÚ SAV 

o návrh na vypísanie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa 
Arborétum Mlyňany SAV a Ústav hudobnej vedy SAV 

 O priebehu rokovania 46. zasadnutia Predsedníctva SAV, ktoré sa konalo 7. 2. 2013, 
informovali členov výboru Z. Magurová a J. Sedlák, hovorili najmä o tom, že P SAV: 
• schválilo: 

o pridelenie finančných prostriedkov Chemickému ústavu- 20 000 € na 
opravu strechy, SVÚ-  predĺženie splatnosti pôžičky 90 117 € z r. 2012 
do 31.3.2013 z dôvodu neposkytnutia financíí z MŠVVaŠ SR, ÚGBR- 
preklasifikovanie poskytnutej zálohy na dotáciu 9 950 € 

o pridelenie finančných prostriedkov v kategórii 630 – Tovary a služby- 
ostatné pre RO a Príspevok na prevádzku - ostatný pre PO 

o návrh rozpisu mzdových prostriedkov na organizácie SAV (kategória 
610 –mzdy, platy, kategória 620 - poistné a príspevok do poisťovní 

o rozpis kategórie 630 – teplo a TÚV, pre RO a PO 
o rozpis finančných prostriedkov na podporu projektov MVTS v 1 etape 

r. 2013 vo výške 426 503 EUR (z toho 171 067 v RO a 254 806 EUR 
v PO) bežných výdavkov 

o metodiku prerozdelenia kapitálových výdavkov v jednotlivých 
oddeleniach 

o výzvu na podávanie žiadostí na projekty VEGA od r. 2014 v SAV, 
výzvu na podávanie projektov Taiwan 

o atestačnú komisiu pre vedeckých zamestnacov Ústavu etnológie SAV 
o návrh na vypísanie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa 

v Astronomickom ústave SAV 
o vymenovanie G. Bianchiho do funkcie riaditeľa Ústavu výskumu 

sociálnej komunikácie SAV 
o návrh na usporiadanie seminára „Významné osobnosti SAV v roku 

2013 
o zámer prevodu správy/vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku 

štátu v správe ÚEE SAV – pozemku na Vlárskej ul. V Bratislave 
  

Ad 4. Výbor Snemu SAV sa dohodol na návrhu programu plenárneho zasadnutia Snemu 
SAV dňa 19. 2. 2013 a pripravil návrhy  komisií. Po zohľadnení pripomienok 
a návrhov z jednotlivých komôr sa výbor dohodol, že kandidáti budú odpovedať na 
otázky členov Snemu SAV v abecednom poradí a každý kandidát bude mať na 
zodpovedanie otázok maximálne 10 minút. 

Výbor Snemu SAV poveril J. Sedláka, aby zabezpečil volebné lístky a J. Kľačku, aby 
zabezpečil rokovacie miestnosti. 
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Vzhľadom na to, že do druhého stupňa volieb nepostúpil dostatočný počet 
kandidátov a bude potrebné uskutočniť doplňovacie voľby, výbor spresnil 
harmonogram volieb kandidátov na členov P SAV na obdobie 2013 -2017 
nasledovne: 

19.2.2013 12.30 hod. plenárne zasadnutie Snemu SAV - odpovede 
kandidátov na otázky členov snemu a voľby členov 
P SAV 

20.2.2013 
- 
26.2.2013 

 ďalšie kolo volieb: návrhy na kandidátov na členov 
P SAV (maximálne dvojnásobok počtu neobsadených 
miest) 

26.2.2013 do 16.00 hod. termín na doručenie návrhov kandidátov na členov       
P SAV v druhom kole volieb 

27.2.2013 8.30 hod. zasadnutie Výboru Snemu SAV – kontrola úplnosti 
doručených návrhov 

5.3.2013 9.00-12.00 plenárne zasadnutie Snemu SAV – predstavenie 
kandidátov 

 12.30-13.45 zasadnutie komôr – voľby v komorách Snemu SAV 

 14.00-16.00 plenárne zasadnutie Snemu SAV – voľby členov          
P SAV a predsedu SAV  

  

Ad 5. V rámci bodu rôzne informovali zástupcovia III. komory o liste E. Višňovského, 
zástupcu ÚVSK SAV, ktorým reagoval na výsledky volieb v III. komore. 

Ad 6. Zasadnutia P SAV dňa 7. 3. 2013 sa zúčastnia Z. Magurová a P. Žeňuch. 

Nasledujúce zasadnutie výboru Snemu SAV sa uskutoční 27. 2. 2013 o 8.30 hod na 
Štefánikovej 49. 

J. Sedlák poďakoval prítomným za aktívnu účasť a zasadnutie Výboru Snemu SAV 
ukončil o 16.00 h. 

 
 
V Bratislave 13. 2. 2013 
 
Zapísala: Z. Magurová   
Overila: I. Budinská Schválil: J. Sedlák, v. r. 
   predseda Snemu SAV 
 
 


