
Zápisnica z 2. prezenčného zasadnutia Správnej rady ÚO SAV, v.v. i.  

v Bratislave 30. augusta 2022 

 

Prítomní: D. Magdolen, L. Kubrická, S. Trnovec, V. Verešová 

Ospravedlnená: D. Zhang-Cziráková 

 

Program: 

1) Otvorenie 

2) Schválenie programu 

3) Informácia o aktuálnej situácii v SAV a v organizácii 

4) Aktualizácia rozpočtu  

5) Ekonomická situácia v organizácii a úsporné opatrenia do konca roka 2022  

6) Čerpanie rozpočtových a mimorozpočtových finančných prostriedkov organizácie  

7) Rôzne 

8) Hlasovanie 

9) Ukončenie 

 

K jednotlivým bodom: 

Ad 1) 

Predseda SR privítal prítomných a otvoril zasadnutie. 

 

Ad 2) 

Predseda SR oboznámil prítomných s programom, ktorý bol následne schválený. 

 

Ad 3) 

Predseda SR informoval prítomných o aktuálnej situácii v SAV za ostatné obdobie niekoľkých 

mesiacov. Hlavnými témami zasadnutia boli rozpočtové otázky, akreditácie vedeckých 

organizácií, výkonové financovanie a zhoršujúca sa ekonomická situácia a potreba prípravy 

preventívnych opatrení s výhľadom na najbližšie obdobie do konca kalendárneho roka. 

 

Ad 4) 

Predseda SR informoval prítomných o vývoji finančnej situácie a aktuálnych zmenách, ktoré 

nastali/nastanú v rozpočte organizácie. Na základe rozhodnutia P SAV zmeny súviseli s úpravou 

rozpočtu na základe výsledkov výkonového financovia (do rozpočtu sa vrátili zadržiavané mzdové 

finančné prostriedky a mzdový fond bol zvýšený o bonifikáciu za dosiahnuté výsledky). Predseda 

SR ďalej uviedol, že na základe rozhodnutia vlády o vyplatení jednorazového príspevku pre 

zamestnancov štátnej a verejnej správy vo výške 500,- € v zmysle schválených pravidiel nastanú 

súvisiace úpravy v rozpočte organizácie. V tejto súvislosti bude z aktuálneho rozpočtu organizácie 

vyplatený jednorazový príspevok na základe schválenej KZ a následne bude o vyplatený objem 

finančných príspevkov upravený rozpočet organizácie vo výdavkovej a príjmovej časti. 

 



Ad 5) 

Predseda SR opísal súčasnú ekonomickú situáciu organizácie. Vzhľadom ku kalendárnemu 

obdobiu sa výdavky čerpajú priebežne a ich objem zatiaľ zodpovedá stavu po prelome prvého 

a druhého polroka. V kontexte nepriaznivého vývoja hospodárskej situácie informoval 

o pripravovaných a schválených úsporných opatreniach zo strany P SAV a THS. Vychádzajúc 

z uvedených skutočností zároveň navrhol prípravu úsporných opatrení v organizácii tak, aby bolo 

možné ďalej zabezpečiť plnenie úloh na jednotlivých úsekoch jej života (pracovný režim, vedecký 

výskum, publikačné aktivity, vedecká výchova, každodenné fungovanie organizácie a platobná 

schopnosť). Do úvahy (okrem iného) prichádza aj obmedzenie energetickej spotreby formou 

uprednostňovania výkonu práce doma (tzv. home office). 

 

Ad 6) 

V súvislosti s nepriaznivým hospodárskym vývojom situácie v krajine predseda SR zdôraznil 

potrebu jeho dôkladného monitorovania a prijatia operatívnych opatrení v príjmovej a na 

výdavkovej strane rozpočtu v prípade čerpania účelových rozpočtových a mimorozpočtových 

finančných prostriedkov. V prípade účelových prostriedkov sa prijatie takýchto opatrení bude 

riadiť platnými finančnými pravidlami a bude možné na základe komunikácie so všetkými 

zainteresovanými stranami. V súvislosti so zabezpečením plynulého čerpania účelových 

finančných prostriedkov ku koncu roka a dodržiavaním finančnej disciplíny boli predložené 

návrhy na vydanie príslušných preventívnych opatrení, ktoré upravujú čerpanie, postup, 

harmonogram a ďalšie kroky zo strany zamestnávateľa a zodpovedných zamestnancov, aby sa 

v uvedenej súvislosti predišlo krízovým situáciám. Prítomní boli oboznámení s jednotlivými 

pripravovanými ustanoveniami. 

 

Ad 7) 

V rámci bodu rôzne S. Trnovec a V. Verešová vystúpili s otázkami súvisiacimi s prerokovanými 

bodmi programu. Diskutovalo sa o čerpaní účelových prostriedkov MVTS, VEGA, APVV 

v zmysle finančných pravidiel a ich vyúčtovania. Predseda SR vysvetlil prítomným zavedený 

mechanizmus na základe doterajších skúseností a navrhol postupovať v zmysle týchto pravidiel pri 

rešpektovaní jednotlivých ustanovení a na základe komunikácie s poberateľmi účelových 

finančných prostriedkov. S. Trnovec a V. Verešová ďalej navrhli v prípade časopisu Svet Orientu 

včera a dnes (po)zastaviť jeho vydávanie v súvislosti s nepriaznivým vývojom finančnej situácie. 

Predseda SR v tejto súvislosti upozornil na riziká takéhoto kroku a prítomných oboznámil 

s históriou vzniku časopisu a iniciatívami, ktoré v organizácii existovali v minulosti.  

S predloženým návrhom vyjadril nesúhlas. V priebehu diskusie sa dospelo k alternatívnemu 

návrhu, ktorý by spočíval v rozpracovaní konceptu založenom na internetovom vydávaní 

uvedeného časopisu v nasledujúcom období, na ktorom sa diskutéri vzájomne dohodli. 

 

Ad 8) 

Členovia SR pristúpili k hlasovaniu o uzneseniach k prerokovaným bodom programu, ktoré boli 

konsenzuálne prijaté. 

 

Prijaté uznesenia:  

Uznesenie č. 1: 

SR ÚO SAV, v. v. i. schvaľuje predložený program bez pripomienok. 



 

Uznesenie č. 2: 

SR ÚO SAV, v. v. i. berie na vedomie informáciu o aktuálnej situácii v SAV a v organizácii. 

 

Uznesenie č. 3: 

SR ÚO SAV, v. v. i. schvaľuje aktualizáciu rozpočtu organizácie v zmysle prednesenej správy. 

 

Uznesenie č. 4: 

SR ÚO SAV, v. v. i. berie na vedomie informáciu o úsporných opatreniach. 

 

Uznesenie č. 5: 

SR ÚO SAV, v. v. i. súhlasí s návrhom pripravovaných opatrení týkajúcich sa čerpania účelových 

finančných prostriedkov organizácie. 

 

Uznesenie č. 6: 

SR ÚO SAV, v. v. i. navrhuje rozpracovať koncept internetového vydávania časopisu Svet 

Orientu včera a dnes. 

 

V Bratislave, 31/08/2022 

 

Zapísal D. Magdolen  ................................................ 

 

 

 

Overila L. Kubrická  ................................................ 


