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Zápisnica zo zasadnutia Snemu SAV,  

ktoré sa konalo dňa 22. 9. 2016 o 11:00 hod. v aule SAV, Dúbravská cesta 9. 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Prizvaní: členovia P SAV, zástupcovia odborových zväzov pôsobiacich na pôde SAV. 

 

PROGRAM:  

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Voľba pracovných komisií (mandátovej a návrhovej), zapisovateľa a overovateľa 

4. Kontrola plnenia uznesení Snemu SAV  

5. Informácia o aktuálnych témach v živote SAV  

6. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu zmeny Štatútu SAV  

7. Informácia o príprave volieb P SAV pre funkčné obdobie 2017 – 2021, prerokovanie a 

schvaľovanie harmonogramu volieb  

8. Informácia o čerpaní rozpočtu SAV  

9. Predstavenie návrhu zásad výkonového financovania  

10. Rôzne  

11. Záver  

 

Informácie k jednotlivým bodom 

 

K bodu 1 

Predsedníčka Snemu K. Gmucová otvorila rokovanie o 11:10 a privítala prítomných vrátane 

nového člena snemu Prof. MVDr. Štefana Faixa, DrSc., ktorý vystriedal doterajšieho zástupcu 

akademickej obce Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV doc. RNDr. Petra Pristaša, 

CSc. 

 

K bodu 2 

Snem jednomyseľne schválil predložený program rokovania. Oproti pozvánke bol 

v predloženom návrhu na žiadosť predsedu SAV predsunutý bod č. 5, ktorý bol pôvodne 

plánovaný až po bode č. 7.  

 

K bodu 3 

Snem schválil pracovné komisie v nasledujúcom zložení: mandátová komisia: J. Gálik 

(predseda), R. Komžík, Z. Kusá; návrhová komisia: R. Passia (predseda), I. Riečanský, P. 

Samuely a zapisovateľku (Ľ. Lacinová) a overovateľku zápisnice (Z. Kusá). 
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K bodu 4 

Uznesenie č. 3 zo zasadnutia Snemu SAV dňa 18. 4. 2016 „Snem SAV poveruje 

Predsedníctvo SAV vydať úplné znenie novelizovaného Štatútu Snemu SAV a zverejniť ho 

na webovej stránke SAV.“ bolo splnené.  

 

K bodu 5 

Predseda SAV P. Šajgalík informoval o pokračujúcej akreditácii ústavov SAV. Panely 

expertov sú zostavené a pracujú. Jedinou námietkou voči prebiehajúcemu procesu bola 

interpelácia členov snemu zastupujúcich Centrum spoločenských a psychologických vied 

SAV, na ktorú odpovedal v stanovenom termíne. Predseda opäť zdôraznil, že na základe 

výsledkov akreditácie sa bude snažiť získať dodatočné zdroje na stimuláciu najlepších 

ústavov. 

V júli hrozilo krátenie rozpočtu SAV. Tento problém je vyriešený, rozpočty ústavov zostávajú 

nezmenené. 

Predsedníctvo SAV sa venovalo rozboru analýzy kvality výkonu vedných odborov na 

Slovensku, ktorú zverejnil Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu. Tejto otázke bola 

venovaná príloha denníku SME, ktorej súčasťou bol aj rozhovor s predsedom SAV. Niektorí 

reprezentanti III. oddelenia vied napísali k nemu Otvorený list, ktorý poslali časti P SAV 

a časti Snemu SAV. Problém potrebuje ďalšiu diskusiu a rozbor a bude mu venované 

mimoriadne zasadnutie P SAV 3. októbra 2016. 

Predseda SAV potom informoval o aktuálnej situácii v schvaľovaní zákona o v. v. i. (ďalej 

len zákon). V pondelok 19. 9. 2016 návrh zákona bez pripomienok schválila tripartita. 

V utorok 20. 9. 2016 ho Legislatívna rada vlády schválila s niekoľkými menšími technickými 

pripomienkami, ktoré nemenia jeho obsah. V stredu 21. 9. 2016 bol predseda SAV prizvaný 

na zasadnutie vlády, kde mu bolo oznámené, že zákon neobsahuje dostatočné poistky na 

ochranu majetku Slovenskej republiky v správe organizácii SAV, ktorý má byť pri 

transformácii prevedený do vlastníctva budúcich v. v. i., a preto v tejto podobe nemôže byť 

schválený. Vládne rokovanie o návrhu zákona bolo prerušené a predseda SAV bol vyzvaný na 

pokračovanie rokovaní. Na základe rozhovoru s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu 

P. Šajgalík nevylučuje, že rokovanie o zákone vo vláde môže byť v krátkom čase obnovené 

a zákon prijatý. Podpredseda SAV pre ekonomiku J. Koppel bol poverený sformulovaním 

návrhu ustanovenia o zvýšenej záruke na ochranu prioritného majetku. Tento návrh chce SAV 

predložiť pri ďalších rokovaniach o zákone s predstaviteľmi vlády SR. Nasledovala rozsiahla 

diskusia, v ktorej viacnásobne odznelo: 

 Problém majetku sa opakuje, aj kvôli nemu viazlo prijatie zákona o v. v. i. už 

v minulom volebnom období (P. Samuely). 

 Táto nedôvera je iba voči SAV, vysoké školy po transformácii získali väčšiu voľnosť 

pri nakladaní s majetkom (P. Šajgalík). 

 Pre SAV je táto nedôvera urážlivá (P. Šajgalík). 

 Vyjasneniu postojov by mohlo prospieť pozvanie tých členov Zboru poradcov 

predsedu vlády SR, ktorí sú zamestnancami SAV (Peter Staněk, Pavol Kárász, Jaromír 
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Pastorek a Eduard Barány) na diskusiu s členmi P SAV, členmi výboru snemu, resp. 

s celým plénom snemu alebo s riaditeľmi ústavov (K. Marhold, V. Páleník). 

 O vysvetlenie by sme mali žiadať členov vlády (F. Gömöry). 

 Zákon o v. v. i. sa týka aj ďalších inštitúcií, ktoré majú záujem, aby bol prijatý (P. 

Šajgalík, J. Kopáček). 

 Členovia snemu naďalej podporujú prevod majetku v správe SAV do vlastníctva 

budúcich v. v. i., spolu s P SAV pripúšťajú vloženie ďalších poistiek na kontrolu 

zaobchádzania s ním do textu zákona. 

Po skončení k diskusie k tomuto bodu nasledovala prestávka na obed od 12:20 do 13:04. 

 

K bodu 6. 

Návrh zmeny Štatútu SAV predložil snemu podpredseda SAV J. Koppel. Keďže na pôde 

SAV vznikol ďalší odborový zväz a aktuálne znenie Štatútu SAV spomína menovite 

pozývanie predstaviteľov Odborového zväzu pracovníkov SAV (ďalej „OZ SAV“) na 

zasadnutia P SAV, predsedníctvo navrhlo zmenu znenia ods. (5) č. XVI na: 

„Predsedníctvo akadémie pozýva na svoje zasadnutia predstaviteľov odborových zväzov 

pôsobiacich na pôde Slovenskej akadémie vied k prerokovaniu materiálov, ktoré sa týkajú 

pracovných a sociálnych záujmov a mzdových nárokov ich členov.“ 

Na zasadnutie snemu boli prizvaní zástupcovia oboch odborových zväzov. Predsedníčka OZ 

SAV D. Illéšová požiadala o možnosť vystúpiť. Snem súhlasil s vystúpením predsedov oboch 

OZ.  

D. Illéšová oznámila, že chcela požiadať Snem SAV o zmenu v texte novely Štatútu SAV 

(zmeniť formuláciu „ich členov“ na „zamestnancov SAV“), ktorú už vopred členom snemu 

poslala písomne. Keďže sa od R. Heribana práve dozvedela nové skutočnosti, o zmenu 

nežiada. 

R. Heriban, predseda Odborového zväzu VEDA a VÝSKUM oznámil, že pred niekoľkými 

desiatkami minút dostal prostredníctvom mms správy  rozhodnutie Okresného súdu Bratislava 

III, ktorým súd prikazuje P SAV zasielať Odborovému zväzu VEDA a VÝSKUM pozvánky 

na svoje zasadnutia. 

E. Nemcová spresnila, že súd vydal neodkladné opatrenie. V záujme vyvarovania sa situácie, 

že by Snem SAV prijal rozhodnutie, ktoré by kolidovalo s vykonateľnosťou neodkladného 

opatrenia, požiadala E. Nemcová o odročenie uvedeného bodu rokovania na nasledujúce 

zasadnutie Snemu SAV, keď budú zúčastnené strany oboznámené s textom neodkladného 

opatrenia. 

Z. Magurová zdôraznila význam slobody zakladať odborové organizácie a navrhla odložiť 

hlasovanie a znovu prerokovať znenie novely. 

Z. Kusá tlmočila stanovisko III. komory, ktorá sa stretla pred zasadnutím snemu, že 

hlasovanie by malo byť odročené a P SAV by malo požiadať o právny výklad vzťahu 

odborových zväzov k orgánom typu P SAV. 
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Predsedníčka Snemu SAV Katarína Gmucová požiadala R. Heribana, aby snemu predložil 

text žaloby a text neodkladného opatrenia v premietateľnej podobe, prerušila rokovanie 

k tomuto bodu programu a prešla k bodu č. 7. 

 

K bodu 7. 

Snem schválil s pripomienkami harmonogram volieb členov P SAV pre funkčné obdobie 

2017 – 2021 (príloha č. 2). 

 

K bodu 8. 

Informáciu o čerpaní rozpočtu v roku 2016 predniesol podpredseda SAV J. Koppel. 

V rozpočte boli uvoľnené prostriedky na akreditáciu. I keď v súčasnosti nie sú všetky 

plánované výdavky úplne pokryté, J. Koppel predpokladá, že po prehodnotení čerpania na 

prelome októbra a novembra rok skončíme s vyrovnaným rozpočtom. 

 

K bodu 9. 

Informáciu o príprave Zásad výkonového financovania predniesol podpredseda SAV J. 

Koppel. Návrh zásad bol členom snemu zaslaný pred zasadnutím a je výsledkom dlhých 

diskusií pracovnej skupiny. Cieľom je vytvoriť robustný, transparentný a trvalý model 

rozdeľovania časti mzdových prostriedkov na základe hodnotenia vedeckého výkonu.  

V diskusii V. Páleník navrhol vytvoriť fond na odmeňovanie špičkových vedeckých 

pracovníkov. B. Lášticová a Z. Kusá (v mene celej III. komory snemu) podporili model, 

v ktorom budú na základe hodnotenia výkonu rozdeľované mzdové prostriedky z externých 

zdrojov, ak také SAV získa vo forme trvalého navýšenia rozpočtu kapitoly. Z. Bartošová tiež 

nesúhlasila s krátením mzdového fondu a navrhovala hľadať dodatočné interné zdroje v rámci 

rozpočtu SAV ale v iných ako mzdových položkách, alebo externé zdroje od prípadných 

sponzorov. K. Marhold obhajoval model, v ktorom bude, podobne ako pri vytvorení Fondu 

Štefana Schwarza, trvalo vyčlenených 5 % mzdového fondu a táto suma bude každoročne 

rozdeľovaná ústavom. Zdôraznil, že výška bonifikácie bude závisieť iba od kvantity a kvality 

výsledku a nie od veľkosti ústavu. Z diskusie vyplynulo niekoľko otázok: 

 Ako sa bude tvoriť hodnotiaci panel? 

 Ako sa bude hľadať konsenzus s modelom výkonového financovania? 

 Ako hodnotiť kvalitu, napr. popularizácie vedy? 

Pracovná skupina na základe diskusie pripraví návrh, ktorý predloží na diskusiu Snemu SAV 

a riaditeľom ústavov. Podľa finálneho modelu budú ústavy hodnotené na jar 2017 

v testovacom móde, bez prerozdeľovania financií. 

K bodu 6 – pokračovanie. 

Predsedníčka snemu obnovila prerušené rokovanie k bodu 6. R. Heriban oznámil, že 

požadované texty nemá k dispozícii, súd neodkladné opatrenie odoslal iba včera (21. 9. 2016). 
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K. Gmucová odmietla návrh R. Heribana prerušiť rokovanie o návrhu novely štatútu, keďže 

cieľom tohto návrhu je upraviť text, ktorý je v rozpore s ústavou, a znovu otvorila diskusiu. 

Z. Magurová sa pýtala, kto určí, ktoré materiály sa týkajú pracovných a sociálnych záujmov a 

mzdových nárokov zamestnancov SAV. J. Koppel odpovedal, že to vyplýva z ich priradenia 

k rokovacím bodom, napr. k bodu 5 – Ekonomické a rozpočtové otázky, alebo k bodu 6 – 

Legislatívne a právne otázky. 

Z. Magurová stiahla svoj návrh na odloženie hlasovania. F. Gömöry si osvojil návrh D. 

Illéšovej zmeniť formuláciu „ich členov“ na „zamestnancov SAV“ a predložil ho vo svojom 

mene. V diskusii sa k nemu pripojili viacerí členovia snemu a súhlasil s ním i predkladateľ 

novely. V hlasovaní po komorách získal tento pozmeňujúci návrh podporu 57,1 % (z 

celkového počtu prítomných 41 členov snemu za návrh hlasovalo v I. komore 12 členov, v II. 

komore 12 členov, v III. komore 10 členov, proti bol jeden člen III. komory a hlasovania sa 

zdržalo po troch členoch z II. a III. komory) a bol prijatý. Úplný text prijatej novely Štatútu je 

v prílohe č. 1. 

 

K bodu 10. 

V bode Rôzne F. Gömöry navrhol pokračovať v diskusii o prijímaní zákona o v. v. i. 

a dohodnúť sa na ďalšom postupe. Opäť odzneli návrhy na pozvanie predstaviteľov zboru 

poradcov premiéra na diskusiu. Viacerí členovia snemu navrhovali obrátiť sa listom na členov 

vlády resp. predsedu vlády, žiadať vysvetlenie podozrení, že by organizácie SAV mohli 

zneužívať zverený majetok. Medzitým sa predseda SAV P. Šajgalík spolu s predstaviteľom 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zúčastnili naživo vysielanej rozhlasovej 

diskusie na túto tému. Predstaviteľ ministerstva predpokladá, že rokovanie o návrhu zákona 

bude v najbližších týždňoch obnovené. Snem sa zhodol, že niekoľko týždňov počká na ďalší 

vývoj. Ak rokovanie o návrhu zákona nebude obnovené, alebo v ňom budú neakceptovateľné 

zmeny, P SAV, výbor snemu alebo snem sa zídu na mimoriadnom rokovaní a dohodnú sa na 

ďalších krokoch. 

 

K bodu 11. 

O 15.07 predsedníčka Snemu SAV K. Gmucová zasadnutie ukončila a poďakovala 

prítomným za aktívnu účasť. 

 

zapísala: Ľ. Lacinová         

overila: Z. Kusá                

 

V Bratislave, 3. 10. 2016       Katarína Gmucová 

(Opravené znenie na základe uznesenia Snemu SAV z 15. 12. 2016)       Predsedníčka Snemu SAV 
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Príloha č. 1. 

Uznesenia prijaté na zasadnutí Snemu SAV 22. septembra 2016 

 

1. Snem SAV schválil Harmonogram volieb kandidátov na členov Predsedníctva 

Slovenskej akadémie vied vo funkčnom období 2017 – 2021 s pripomienkami.1 

 

 

2. Snem SAV schválil s pripomienkou2 zmenu Štatútu Slovenskej akadémie vied zo dňa 

11. novembra 2015. Úplné znenie, ako vyplýva zo zmien a doplnkov schválených 

Snemom Slovenskej akadémie vied dňa 26. 5. 2009, 15. 12. 2010, 17. 9. 2013 a 29. 9. 

2015, sa mení takto: V č. XVI Samosprávne orgány akadémie sa ods. (5) nahrádza 

týmto znením: 

Predsedníctvo akadémie pozýva na svoje zasadnutia predstaviteľov odborových 

zväzov pôsobiacich na pôde Slovenskej akadémie vied k prerokovaniu materiálov, 

ktoré sa týkajú pracovných a sociálnych záujmov a mzdových nárokov zamestnancov 

SAV. 

 

V čl. XXV Účinnosť sa dopĺňa o ods. (9), ktorý znie: 

(9) Zmeny Štatútu akadémie, ktoré schválil snem akadémie dňa 22. 9. 2016, 

nadobúdajú týmto dňom platnosť a účinnosť. 

 

  

                                                           
1 Pripomienky sa týkali zmeny konkrétnych termínov konaní snemu s ohľadom na novoročný koncert v 
Košiciach a priebeh akreditačného procesu. 
2 Pripomienka sa týkala zmeny formulácie „ich členov“ na „zamestnancov SAV“. 
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Príloha č. 2. 

 

Harmonogram volieb kandidátov na členov Predsedníctva Slovenskej akadémie vied 

vo funkčnom období 2017 – 2021 

 

Do 7. 12. 2016 vrátane  

Doručenie návrhov na voľbu kandidátov na členov P SAV na sekretariát Predsedníctva SAV.3 

12. 12. – 16. 12. 2016  

Otváranie obálok s návrhmi na voľbu kandidátov na členov P SAV na zasadaní výboru 

Snemu SAV, kontrola úplnosti návrhov.  

10. 1. 2017 

Plenárne zasadnutie Snemu SAV – prezentácia kandidátov na členov P SAV pred plénom 

Snemu SAV, odpovede na otázky členov snemu. 

16. 1. – 27. 1. 2017  

Zasadnutia komôr Snemu SAV – odpovede na otázky členov komôr a prvý stupeň volieb. 

Vyhlásenie výsledkov prvého stupňa volieb. 

2. 2. 2017 

Plenárne zasadnutie Snemu SAV - odpovede na otázky členov snemu a voľba kandidátov na 

členov P SAV plénom Snemu SAV. Vyhlásenie výsledkov volieb.  

V prípade zvolenia úplného predsedníctva: voľba kandidáta na predsedu SAV. Vyhlásenie 

výsledkov volieb.  

V prípade nezvolenia úplného predsedníctva alebo kandidáta na predsedu SAV:  

Schválenie harmogramu doplňovacích volieb kandidátov na členov P SAV, prípadne nových 

volieb kandidáta na predsedu SAV. (snem, 2. 2. 2017) 

 

                  Katarína Gmucová 

  predsedníčka Snemu SAV 

 

schválené Snemom SAV dňa 22. 9. 2016 

                                                           
3 Návrhy je možné podať osobne najneskôr do 15:00 hod. na sekretariát Predsedníctva SAV, resp. poštou ako 
doporučenú zásielku na adresu: Sekretariát Predsedníctva SAV, Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1. 
Návrhy je potrebné návrhy podať (poslať) v zalepenej obálke, na obálke musí byť uvedený odosielateľ a 
napísané: „Neotvárať – voľby do P SAV”. Pre zásielku odoslanú poštou je rozhodujúci dátum odoslania na 
poštovej pečiatke. 
 


