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Zápisnica zo zasadnutia Snemu SAV dňa 28. septembra 2017 

konaného v aule SAV na Patrónke 
 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

Prizvaní:  členovia Predsedníctva SAV, vedúca sekretariátu Predsedu SAV, vedúci Referátu 

pre komunikáciu a médiá, predsedníčka Odborového zväzu pracovníkov SAV, predseda 

Odborového zväzu VEDA a VÝSKUM, riaditelia špecializovaných pracovísk bez zástupcu v 

Sneme SAV a Mgr. Lukáš Lapšanský, PhD., k bodu 9 

 

Program:  

1. Otvorenie  

2. Schválenie programu zasadnutia  

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

overovateľa  

4. Kontrola plnenia uznesení snemu  

5. Voľba externých členov Vedeckej rady SAV  

6. Informácia o doplňovacích voľbách kandidáta na člena Predsedníctva SAV 

7. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu novely Štatútu SAV  

8. Programové vyhlásenie Predsedníctva SAV vo funkčnom období 2017 – 2021  

9. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu novely zákona o SAV  

10. Výsledky hodnotenia vedeckých organizácií SAV za obdobie 2012 – 2015  

11. Rôzne  

12. Záver  

 

K bodu 1 

Zasadnutie Snemu SAV otvoril jeho predseda Ľuboš Kľučár o 9:00. 

K bodu 2 

Snem schválil program, v ktorom došlo oproti pôvodnému programu k zmene. Vzhľadom na 

oznámenie M. Lubyovej o vzdaní sa jej členstva v P SAV bol na návrh predsedu snemu do 

programu doplnený bod č. 6, informácia o doplňovacích voľbách kandidáta na člena 

Predsedníctva SAV. 

K bodu 3 

Snem schválil mandátovú komisiu v zložení M. Kadúc (predseda), J. Gálik, D. Pucherová,  

návrhovú komisiu v zložení K. Gmucová (predsedníčka), J. Sedlák, A. Jakubičková, volebnú 

komisiu snemu v zložení  F. Gömöry (predseda), J. Kopáček  a Z. Bartošová, volebnú 

subkomisiu I. komory v zložení F. Gömöry (predseda), K. Flachbart a P. Hvizdoš, volebnú 

subkomisiu II. komory v zložení J. Kopáček (predseda), I. Lacík a M. Hnatko a volebnú 

subkomisiu III. komory v zložení Z. Bartošová (predsedníčka), K. Pieta a M. Zavacká. 

Zapisovateľom sa stal Ľ. Košťál a overovateľom  K. Nemoga. 
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K bodu 4 

V rámci kontroly plnenia uznesení predseda snemu konštatoval, že Snem SAV naďalej 

priebežne sleduje plnenie uznesenia č. 2 zo svojho zasadnutia v marci 2016, ktoré poveruje 

Predsedníctvo SAV pokračovať v zámere transformácie SAV s doplnenými podmienkami:  

zachovať samosprávny charakter a celistvosť SAV, usilovať o prevod majetku štátu v správe 

SAV a jej organizácií do vlastníctva novovzniknutých v. v. i. SAV.  

Schválenie zákona o verejnej výskumnej inštitúcii v NR SR dňa 7. 9. 2017 je potvrdením toho, 

že proces transformácie úspešne pokračuje. 

K bodu 5 

Predseda snemu informoval, že Vedecká rada SAV má v tomto funkčnom období okrem 

interných členov aj delegovaného zástupcu vysokých škôl (prof. Ing. Viktor Smieško, PhD. 

delegovaný Radou vysokých škôl SR) a zástupcu podnikateľského sektora (PhDr. Štefan 

Rosina, PhD. delegovaný Republikovou úniou zamestnávateľov). Ďalších päť externých 

členov volí snem z návrhov organizácií a pracovísk výskumu a vývoja mimo akadémie. Za 

externých členov vedeckej rady vo volebnom období 2017 – 2021 boli v zmysle § 9 ods. 5 

Zákona o SAV nominovaní: 

- prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., rektorka Žilinskej univerzity v Žiline   

- prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc., rektor Technickej univerzity v Košiciach  

- prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor Univerzity Komenského v Bratislava  

- prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

- prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.  

Stručné predstavenie kandidátov predniesol J. Koppel. Okrem iného uviedol, že ide o 

rektorov piatich špičkových slovenských výskumných univerzít. Ich nomináciu podporili ďalší 

rečníci (P. Šajgalík, M. Novák, M. Morovics). Z. Bartošová nespochybnila nominovaných 

kandidátov, ale vyjadrila ľútosť, že medzi nominantmi absentujú zástupcovia humanitných 

odborov. Z. Kusá podporila pripomienku Z. Bartošovej. Na otázku J. Kopáčka J. Koppel a Ľ. 

Kľučár spresnili, že napriek tomu, že v priebehu r. 2018 vstúpi do platnosti zákon o verejnej 

výskumnej inštitúcii a v zmysle tohto zákona bude budúca Vedecká rada SAV kreovaná iným 

spôsobom, funkčné obdobie zvolenej vedeckej rady zostane zachované.   

Potom predseda volebnej komisie F. Gömöry vysvetlil členom snemu spôsob voľby a snem 

pristúpil k voľbám. V tajnom hlasovaní po komorách boli všetci navrhovaní externí členovia 

Vedeckej rady SAV zvolení (viď. Uznesenie č. 1; všetky prijaté uznesenia sumarizuje príloha č. 

1 tejto zápisnice). 

K bodu 6 

Predseda Snemu SAV Ľ. Kľučár informoval  snem o liste M. Lubyovej,  v ktorom mu oznámila, 

že v súvislosti s jej vymenovaním do funkcie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR 

sa vzdáva funkcie členky predsedníctva SAV. 

Diskusia k tomuto bodu sa týkala výkladu platnej legislatívy. K. Gmucová prezentovala 

právny názor, podľa ktorého zákon nepripúšťa iné ukončenie členstva v P SAV ako 

odvolaním. Na rozdiel od toho Z. Magurová zastávala názor, podľa ktorého nie je potrebné 
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odvolávať člena P SAV, ak sa členstva v P SAV písomne vzdal. K jej výkladu legislatívy sa 

priklonila aj A. Štaffová.  

Snem následne schválil Uznesenie č. 2, ktorým zobral na vedomie oznámenie M. Lubyovej 

o vzdaní sa funkcie členky P SAV. V nadväznosti na toto uznesenie predseda Snemu SAV 

predložil snemu na schválenie Harmonogram doplňovacích volieb a text Usmernenia pre 

vedecké rady organizácií SAV (Uznesenie č. 3).  

K bodu 7 

Predkladaný návrh Predsedníctva SAV na novelu Štatútu SAV zdôvodnil členom snemu 

predseda SAV P. Šajgalík. Nakoľko metapanel v priebehu akreditácie ústavov SAV v rámci 

všeobecných odporúčaní pre SAV odporučil zriadiť Medzinárodný poradný výbor SAV 

(International Advisory Board of SAS), ktorý by pozostával z odborníkov pre jednotlivé vedné 

oblasti a zohľadňoval štruktúru SAV, P SAV navrhlo doplniť medzi poradné orgány 

definované v Štatúte SAV Medzinárodný poradný výbor. 

Po krátkej diskusii ohľadom názvu (zahraničný vs. medzinárodný výbor), úloh a financovania 

výboru (Z. Magurová, M. Dobeš) a vysvetlení P. Šajgalíka, snem navrhovanú zmenu Štatútu 

SAV schválil (Uznesenie č. 4) a zároveň vyzval P SAV vydať úplné znenie štatútu (Uznesenie č. 

5). 

K bodu 8 

Základné tézy Programového vyhlásenia P SAV  vo funkčnom období 2017 – 2021 (jeho text 

dostali členovia snemu vopred) predstavil P. Samuely.  Podľa neho je dlhodobým cieľom SAV 

vybudovanie modernej vedecko-výskumnej inštitúcie ktorá produkuje excelentné vedecké 

výsledky, prispieva k zvyšovaniu úrovne vzdelanosti a rieši aktuálne problémy spoločenskej a 

hospodárskej praxe. P SAV vo svojom programovom vyhlásení si kladie za cieľ zlepšenie 

podmienok na realizáciu výskumu (zabezpečenie legislatívneho a organizačného rámca, 

zabezpečenie ekonomického a finančného rámca ako aj sociálneho rámca), zlepšenie 

vnímania užitočnosti akadémie pre spoločnosť (spolupráca s VŠ, spolupráca so spoločenskou 

a hospodárskou sférou, vzdelávanie, popularizačné aktivity), ako aj zlepšenie viditeľnosti SAV 

v medzinárodnom výskumnom priestore (zvýšenie úspešnosti podávania projektov H2020, 

podpora mobility, doktorandské štúdium študentov 3 krajín atď.). 

Predseda P SAV P. Šajgalík sa po prednesení téz ospravedlnil, nakoľko sa musel zúčastniť 

tlačovej konferencie, po ukončení ktorej sa v priebehu cca hodiny opäť vrátil na rokovanie 

snemu. 

V diskusii k programovému vyhláseniu odzneli viaceré príspevky. Z. Magurová sa zaujímala o 

použitie termínu výskumné univerzity, ktorý podľa nej nie je právne zadefinovaný, M. Koóš 

poukázal na kritický problém zabezpečenia prístupu k databázam vedeckých časopisov 

prostredníctvom CVTI, M. Dobeš kritizoval nedostatok mzdových prostriedkov pre 

zamestnávanie postdoktorandov. Na pripomienku M. Dobeša reagoval J. Sedlák informáciou 

o navrhovanom programe APVV na podporu mladých vedeckých tímov, ktorý sa ale pre 

nedostatok financií nerealizoval. Ľ. Kľučár a J. Kopáček upozornili, že v zmysle platnej 

legislatívy Snem SAV Programové vyhlásenie P SAV berie na vedomie a neprináleží mu 
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zasahovať do konkrétnych formulácií tohto dokumentu. P. Samuely však napriek tomu 

vyhlásil, že diskusné príspevky P SAV zohľadní pri vypracovaní akčného programu 

k programovému vyhláseniu. 

Po ukončení diskusie Ľ. Kľučárom pristúpil snem k hlasovaniu, v ktorom zobral na vedomie 

Programové vyhlásenie P SAV (Uznesenie č. 6). 

K bodu 9 

Na úvod tohto bodu požiadal predseda Snemu SAV J. Koppela o krátke uvedenie do 

problematiky novely zákona o SAV.  Ten spresnil časové limity, t. j. že uznesenie Rady vlády 

SR pre vedu, techniku a inovácie a Vlády SR uložilo MŠVVŠ SR a SAV úlohu predložiť vecný 

zámer zákona o SAV s termínom december 2017 a návrh zákona o SAV s termínom 2018. Čo 

sa týka obsahovej stránky, upozornil na potrebu lepšie zadefinovať štruktúru delenia 

právomocí medzi Predsedníctvom SAV, snemom a vedeckou radou. Poďakoval sa za zaslané 

pripomienky k návrhu zákona a upozornil na potrebu venovať sa v tejto fáze prípravy zákona 

predovšetkým tým pripomienkam, ktoré riešia kompetencie, pretože na základe týchto 

limitov bude pripravený vecný zámer, ktorý definuje idey, na základe ktorých bude 

pripravené paragrafové znenie zákona. Zároveň upozornil na fakt, že návrh si musí osvojiť 

ministerstvo školstva ako predkladateľ. 

A. Kučera vzniesol otázku, prečo, hoci je potrebné v tejto fáze prípravy zákona schváliť vecný 

zámer, prečo bolo východiskom k pripomienkam paragrafové znenie zákona. Odpovedal J. 

Koppel, ktorý vysvetlil, že pre krátkosť času bolo najjednoduchšie pripomienkovať existujúcu 

pracovnú verziu novely zákona o SAV. 

Predseda snemu poďakoval 12 organizáciám, resp. ich zástupcom, ktorí zaslali pripomienky 

k textu návrhu zákona o SAV a poprosil Z. Kusú, aby viedla rokovanie o jednotlivých 

pripomienkach. Zároveň privítal L. Lapšanského z Ústavu štátu a práva SAV, ktorý bol 

prizvaný k tomuto bodu rokovania. Z. Kusá na úvod uviedla, že Výbor snemu SAV spracoval 

pripomienky do tematických klastrov a podľa závažnosti (najzávažnejšie pripomienky sa 

týkali rozdelenia kompetencií medzi samosprávnymi orgánmi SAV či ustanovenia nových 

orgánov SAV)  a potreby právnej konzultácie.  Časť pripomienok bola  konzultovaná s L. 

Lapšanským z ÚŠaP SAV. Členovia snemu dostali usporiadané pripomienky doplnené 

v niektorých prípadoch o stanoviská – nové návrhy výboru v predstihu, s výnimkou výsledku 

právnej konzultácie, ktorá sa uskutočnila v pondelok 25. septembra 2017.  

Najprv boli prediskutované pripomienky, týkajúce sa rozdelenia kompetencií medzi orgánmi 

a návrhu nových orgánov – úpravy postavenia Rady riaditeľov priamo v zákone. Úvodná 

obsiahla diskusia sa týkala formalizácie postavenia Rád  riaditeľov. Z. Kusá tlmočila 

stanovisko výboru snemu, ktorý uznal potrebu formálne upraviť pôsobnosť rady/rád 

riaditeľov a priklonil sa k názoru, aby Rady riaditeľov boli definované ako poradný orgán 

Predsedníctva SAV a mali upravenú pôsobnosť spolu s inými poradnými orgánmi v Štatúte 

SAV. Podľa názoru I. Lacíka by malo byť zriadenie Rady riaditeľov zakotvené priamo v Zákone 

o SAV. V ďalšej diskusii (J. Sedlák, Ľ. Kľučár, M. Novák, I. Lacík, J. Koppel, M. Zavacká, O. 

Križanová, F. Gömöry, Z. Kusá, A. Kučera,  J. Gálik, K. Iždinský, Š. Faix) odzneli argumenty pre 
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a proti tomu, aby Rada(y) riaditeľov boli definované priamo v Zákone o SAV resp. iba v 

Štatúte SAV. Podľa názoru L. Lapšanského je prípustné, aby Rada riaditeľov ako poradný 

orgán P SAV bola definovaná priamo v Zákone o SAV, ale nakoľko iné poradné orgány P SAV 

v zákone definované nie sú, považuje to za nesystémové riešenie. Snem SAV v následnom 

hlasovaní schválil návrh, aby postavenie rád riaditeľov ako poradných orgánov SAV bolo 

upravené v Štatúte SAV (viď. príloha č. 2,  Sumár schválených pripomienok k pracovnej verzii 

novely zákona o SAV). 

Ďalší klaster pripomienok sa týkal zastúpenia organizácií v sneme (paritné vs. pomerný 

systém), resp.  zloženia snemu (zastúpenie riaditeľov v sneme, resp. riaditelia ako jedna 

komora snemu). V diskusii odzneli názory na užitočnosť členstva riaditeľov v sneme, 

vyslovenie dôvery v zodpovednosť akademických obcí pri voľbe svojich zástupcov a 

rozhodnutí, či inštitúciu reprezentuje riaditeľ alebo nie, argumenty pre a proti flexibilite 

ktorú by poskytlo ponechanie otázok zastúpenia v sneme a zloženia snemu na Štatút SAV (F. 

Simančík, J. Kopáček, Z. Kusá, J. Gálik, A. Kučera, J. Sedlák, K. Gmucová, K. Nemoga, Š. Faix, 

M. Jakubík). Na otázku M. Dobeša, či by pri súčasnom znení zákona o SAV mohol štatút SAV 

zadefinovať členstvo riaditeľov ústavov ex offo v Sneme SAV, odpovedal L. Lapšanský 

záporne.  V hlasovaní vyjadril snem väčšinovo vôľu ponechať otázky kreovania snemu a 

podrobnosti o jeho zložení na Štatút SAV (príloha č. 2).  

Ďalší okruh diskusie sa týkal kompetencie zvolať zasadanie Snemu SAV v prípade, že funkcia 

predsedu snemu nie je obsadená. Pripomienky sa dotýkali skutočnosti, že na rozdiel 

od pracovnej verzie novely zákona sa autori pripomienok domnievajú, že právo zvolať 

zasadanie snemu by malo byť iba v právomoci niektorého člena snemu, nie člena iného 

orgánu SAV. V diskusii odznela jednoznačná podpora tohto návrhu, ale názory na to, či  má 

byť zvolanie podporené určitým kvórom členov Snemu, resp. či má byť zvolávateľom niekto 

z členov výboru snemu sa líšili (J. Kopáček, L. Kľučár, J. Koppel, Z. Kusá, I. Riečanský, F. 

Gömöry, J. Sedlák, K. Gmucová). Snem hlasovaním potvrdil vôľu, aby kompetencie zvolať 

zasadanie snemu v prípade, že funkcia predsedu nie je obsadená, zostali v rukách snemu 

(príloha č. 2). 

Predmetom ďalšej diskusie boli právomoci Snemu SAV. Snem hlasovaním podporil návrh 

Ústavu molekulárnej biológie SAV, aby bola právomoc snemu schvaľovať volebný a rokovací 

poriadok rozšírená o  právomoc schvaľovať štatút snemu. (príloha č. 2?) 

O 12:30 vyhlásil predseda Snemu SAV obedňajšiu prestávku. Pokračovanie rokovania snemu 

začalo po obedňajšej prestávke o 13:15. Predseda snemu opäť odovzdal slovo Z. Kusej. 

Ďalším okruhom diskusie boli otázky rozpočtu. Požiadavka Ústavu informatiky SAV, aby snem 

schvaľoval rozpočet a nie návrh zásad rozpočtu, nebola podporená stanoviskom výboru 

snemu. J. Koppel v diskusii vysvetlil, že to technicky nie je možné pre časové obmedzenia. 

Navyše argumentoval tým, že by sa jednalo do určitej miery o konflikt medzi „výkonnou“ a 

„zákonodarnou“ mocou. Toto stanovisko podporil aj P. Šajgalík. Po ďalšej diskusii (K. 

Nemoga, M. Dobeš, K. Iždinský) a argumentácii Ľ. Kľučára, že všetky zmeny rozpočtu 

vychádzajú z uznesení P SAV, ktoré sú členom snemu dostupné, a J. Koppela, že záverečný 

účet akadémie, ktorý P SAV schvaľuje v máji a prekladá MF SR, je takisto materiál, ktorý je 
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dostupný členom snemu, návrh, aby snem schvaľoval rozpočet a nie návrh zásad rozpočtu, 

nebol schválený. 

Ďalší klaster pripomienok k pracovnej verzii návrhu zákona o SAV sa týkal kompetencií 

a zloženia vedeckej rady SAV. Odzneli diskusné príspevky podporujúce zvýšenie kompetencií 

vedeckej rady (I. Lacík, P. Šajgalík). J. Sedlák vyslovil názor, že pokiaľ sa majú zvýšiť 

kompetencie vedeckej rady, je dôležité jej zloženie. To bolo predmetom ďalších diskusných 

príspevkov (Z. Kusá, P. Šajgalík, F. Simančík, A. Kučera, K. Iždinský, Ľ. Kľučár, Z. Sulová, Z. 

Bartošová). Snem neschválil k návrhu predkladateľa, aby členmi vedeckej rady boli ex offo 

predseda a podpredsedovia P SAV (t. j. nie všetci členovia P SAV ako doteraz) žiadne 

pozmeňujúce návrhy. Na základe pripomienky Ústavu normálnej a patologickej fyziológie 

SAV bolo diskutované aj to, či podmienkou pre členstvo vo vedeckej rade má byť aj vedecká 

kvalifikácia (PhD.), resp. ako odznelo v diskusii, nejaké iné kvalifikačné kritériá (I. Lacík, J. 

Kopáček). Táto požiadavka nenašla dostatočnú podporu. V otázke počtu členov akadémie 

po diskusii (A. Kučera, J. Sedlák, P. Šajgalík, Z. Bartošová, Ľ. Kľučár) prevládol názor, že by 

zástupcovia vo Vedeckej rade SAV z akadémie mali tvoriť viac ako polovicu členov s tým, že 

počet členov vedeckej rady určí Snem.  

Čo sa týka koncepcie vednej politiky akadémie, snem po diskusii (I. Lacík, J. Kopáček, P. 

Šajgalík, K. Gmucová, I. Riečanský, J. Koppel, A. Kučera, Ľ. Kľučár, F. Simančík) dospel 

k názoru, že by sa Snem SAV mal vyjadrovať k jej návrhu, ale schvaľovať by ju mala Vedecká 

rada SAV.  

V otázke kompetencií v oblasti hodnotenia organizácií bol diskutovaný kompromisný návrh, 

ktorý podporil aj výbor snemu, aby schvaľovanie zásad bolo v kompetencii Snemu SAV 

a schvaľovanie kritérií v kompetencii Vedeckej rady SAV. Po krátkej diskusii (J. Kopáček, P. 

Šajgalík) bol prijatý pozmeňujúci návrh, ktorý dáva kompetenciu schvaľovať zásady 

pravidelného hodnotenia organizácií Vedeckej rade SAV a snem sa k tomuto návrhu iba 

vopred vyjadruje.  

Ďalší okruh pripomienok sa dotýkal kompetencií P SAV a Snemu ohľadom založenia, zlúčenia, 

splynutia, rozdelenia organizácie a zrušenia organizácií a organizačných zložiek. J. Koppel 

argumentoval, že úprava, podľa ktorej by každé zriadenie, zlúčenie atď. schvaľoval snem by 

nebola flexibilná. Preto je predkladaný návrh, aby Snem SAV schvaľoval iba tie založenia, 

zlúčenia, splynutia, rozdelenia organizácie a zrušenia organizácií a organizačných zložiek, 

ktoré budú definované v pravidlách schválených snemom. Snem tento návrh po diskusii (Z. 

Kusá, Ľ. Kľučár, J. Koppel) prijal. 

Samostatný klaster otázok tvorili otázky voľby predsedníctva a predsedu SAV. Pracovná 

verzia návrhu novely zákona navrhuje odstránenie prvku previazania procesu kreácie 

predsedníctva SAV a procesu kreácie predsedu SAV zo zákona, t. j. aby otázka nastavenia 

procesu kreácie predsedu SAV a procesu kreácie predsedníctva SAV, ako aj otázka vecného a 

časového vzťahu medzi týmito procesmi, boli upravené v štatúte. To sa premietlo 

v paragrafovom znení do návrhu vypustenia špecifikácie, že snem volí kandidáta na predsedu 

akadémie z členov predsedníctva akadémie. Pripomienky viacerých inštitúcií (napr. Centra 

biovied SAV a Ústavu normálnej a patologickej fyziológie SAV) žiadali ponechať previazanosť 
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medzi voľbou predsedu a predsedníctva. V diskusii k tomuto bodu P. Šajgalík v diskusii 

spomenul český model voľby predsedníctva, kde ako uviedol, je najprv zvolený predseda, 

ktorý navrhne ďalších funkcionárov. Prihováral sa za možnosť, aby v SAV mal aj predseda 

právo navrhnúť kandidátov na členov predsedníctva. Túto možnosť v diskusii podporili 

viacerí diskutujúci (I. Lacík, F. Simančík, J. Gálik, J. Kopáček, A. Kučera). Iní diskutujúci nevideli 

dôvod prečo voliť predsedu zvlášť (I. Riečanský, M. Novák). Ďalší diskutujúci argumentovali, 

že vypustenie formulácie “z členov predsedníctva akadémie” zo zákona umožní, aby bol 

spôsob voľby predsedu upravený v štatúte, t.j. väčšiu flexibilitu (J. Koppel, Ľ. Kľučár, F. 

Gömöry). V hlasovaní Snem SAV nakoniec podporil návrh predkladateľa vypustiť formuláciu 

“z členov predsedníctva akadémie” z paragrafu týkajúceho sa voľby predsedu SAV. Ďalší 

okruh diskutovaných otázok spojených s voľbou predsedníctva bola dvojkroková procedúra 

voľby. V súčasnosti Snem SAV volí kandidátov na členov P SAV a kandidát sa stane členom P 

SAV až po vymenovaní do funkcie predsedom snemu. Podľa konzultácií s právnikmi je možný 

aj jednokrokový postup (navrhovaný v rámci pripomienkovania Centrom biovied SAV), ktorý 

snem po krátkej debate schválil. Ďalšia diskusia sa týkala odvolávania členov P SAV. V 

súčasnej úprave postačuje návrh na odvolanie jedným členom snemu. Po diskusii podal J. 

Gálik návrh aby na hlasovanie o odvolaní člena predsedníctva bol potrebný písomný súhlas 

1/5 členov snemu. Tento návrh bol schválený. 

Nakoľko s blížiacou sa 17. hodinou predseda mandátovej komisie upozornil na skutočnosť, že 

počet členov Snemu SAV prítomných v sále sa blíži k hranici uznášaniaschopnosti, Snem SAV 

schválil pripomienky k pracovnej verzii novely zákona o SAV a zaviazal P SAV postupovať pri 

príprave návrhu vecného zámeru zákona o SAV v ich intenciách (Uznesenie č. 7). 

Snem zároveň poveril výbor Snemu SAV k prerokovaniu a schváleniu resp. neschváleniu tých 

pripomienok, ktoré nebudú z dôvodu straty uznášaniaschopnosti snemu prerokované 

(Uznesenie č. 8). Snem zároveň schválil jednorazové predĺženie termínu na zaslanie znenia 

schválených uznesení na 5 pracovných dní po skončení zasadania snemu (Uznesenie č. 9). 

Po týchto hlasovaniach Snem SAV pokračoval v rokovaní až kým nestratil 

uznášaniaschopnosť v rokovaní o pripomienkach k pracovnej verzii návrhu zákona o SAV 

s tým, že členovia snemu dobrovoľne obmedzili diskusiu a v zrýchlenom slede vyjadrili svoj 

názor k jednotlivým pripomienkam hlasovaním.  

Snem SAV súhlasil s tým, aby spôsob predkladania návrhov na členov vedeckej rady bol 

upravený v Štatúte SAV, aby funkcia členov P SAV nebola zlučiteľná s funkciou riaditeľa, 

riaditeľa organizačne zložky ani predsedu vedeckej rady organizácie, súhlasil, aby výška 

maximálneho pracovného pomeru členov P SAV bola upravená v Štatúte SAV, súhlasil s tým, 

aby členstvo v P SAV nebolo obmedzené na 2 po sebe idúce funkčné obdobia s výnimkou 

funkcie predsedu SAV, vyjadril podporu pre možnosť kontroly Snemu nad činnosťou Úradu 

SAV (k tomuto bodu sa vyjadril P. Šajgalík ktorý upozornil na zmeny ktoré vyplynú z účinnosti 

zákona o v. v. i., t.j. že úlohy úradu a jeho právomoci sa zmenia). Snem schválil doplnenie 

ustanovenia, podľa ktorého Úrad akadémie vydáva výročnú správu úradu akadémie, ktorej 

podrobnosti určuje štatút akadémie. Napriek časovému obmedzeniu sa rozvinula diskusia 

ohľadom zloženia akademickej obce SAV týkajúca sa obmedzenia členstva na základe výšky 
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úväzku a členstva doktorandov (Š. Faix, D. Magdolen, J. Kopáček, J. Koppel). Z hlasovania 

vzišla požiadavka zrušiť obmedzenie členstva v akademickej obci akadémie na pracovníkov v 

pracovnom pomere s organizáciou v rozsahu väčšom ako polovica ustanoveného týždenného 

pracovného času a u doktorandov, ktorí sa zúčastňujú na študijných programoch tretieho 

stupňa, obmedziť členstvo len na študentov v dennej forme. 

Nebol schválený návrh, aby súčasťou akademickej obce organizácie neboli pracovníci na 

materskej alebo rodičovskej dovolenke a pracovníci, ktorí sú na dlhodobých pracovných 

pobytoch v zahraničí alebo dlhodobo PN. Podľa L. Lapšanského by návrh  mohol byť vnímaný 

ako diskriminačný a nebol snemom schválený.  

Snem schválil návrh Astronomického ústavu SAV na zmenu preambuly v znení „Slovenská 

akadémia vied (ďalej len „akadémia") je samosprávna vedecká inštitúcia Slovenskej 

republiky, ktorej činnosť je zameraná na rozvoj vedy a vzdelanosti.” a jeho spojenie s 

pôvodným paragrafom 4 špecifikujúcim zameranie činnosti akadémie “na základný výskum 

vo vybraných odboroch prírodných vied, technických vied, lekárskych vied, 

pôdohospodárskych vied, spoločenských vied a humanitných vied.“.   

Posledný okruh diskusie (J. Kopáček, P. Šajgalík, K. Gmucová, A. Kučera) sa týkal oprávnenia 

SAV prijímať uchádzačov o vysokoškolské vzdelávanie tretieho stupňa a udeľovať 

akademické tituly.  

O 16:50 prestal byť Snem SAV uznášaniaschopný. Predseda snemu rokovanie prerušil, 

ospravedlnil sa, že bod programu Výsledky hodnotenia vedeckých organizácií SAV za obdobie 

2012 – 2015 nebol úplne prerokovaný, a zasadanie Snemu SAV ukončil. 

 

 

Zapísal: Ľ. Košťál  

Overil: K. Nemoga 

 

 Ľuboš Kľučár 

 predseda Snemu SAV 
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Príloha č. 1 

 Uznesenia prijaté na zasadaní Snemu SAV 28. septembra 2017 

 

Uznesenie č. 1 

Snem SAV schvaľuje výsledky volieb externých členov Vedeckej rady SAV, v ktorých boli v tajnom 

hlasovaní po komorách zvolení:  

prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.  

prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.  

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.  

prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. 

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. 

 

Uznesenie č. 2 

Snem SAV berie na vedomie oznámenie Martiny Lubyovej o vzdaní sa funkcie členky Predsedníctva 

SAV z dôvodu vymenovania do funkcie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

 

Uznesenie č. 3 

Snem SAV schvaľuje Harmonogram doplňovacích volieb kandidáta na člena Predsedníctva Slovenskej 

akadémie vied za 3. OV vo funkčnom období 2017–2021 a Usmernenie pre vedecké rady organizácii 

SAV vo veci doplňovacích volieb do Predsedníctva Slovenskej akadémie vied vo funkčnom období 

2017-2021. 

 

Uznesenie č. 4 

Snem SAV schvaľuje návrh Zmeny Štatútu Slovenskej akadémie vied. Jeho úplné znenie sa mení 

takto:  

1. V čl. XVIII Poradné orgány akadémie v ods. (4) Ďalšie poradné orgány predsedníctva akadémie sú 

najmä sa dopĺňa písm. w) takto: 

w) Medzinárodný poradný výbor SAV (International Advisory Board of SAS). 

2. V čl. XXV Účinnosť sa dopĺňa ods. (12): 

(12) Zmeny Štatútu akadémie, ktoré schválil snem akadémie dňa 28. 9. 2017, nadobúdajú týmto 

dňom platnosť a účinnosť. 
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Uznesenie č. 5 

Snem SAV zaväzuje P SAV vydať do konca októbra 2017 úplné znenie Štatútu Slovenskej akadémie 

vied. 

 

Uznesenie č. 6 

Snem SAV berie na vedomie Programové vyhlásenie Predsedníctva Slovenskej akadémie vied vo 

funkčnom období 2017 – 2021. 

 

Uznesenie č. 7 

Snem SAV schvaľuje pripomienky1 k pracovnej verzii novely zákona o SAV a zaväzuje P SAV 

postupovať pri príprave návrhu vecného zámeru zákona o SAV v ich intenciách.  

 

Uznesenie č. 8 

Snem poveruje výbor Snemu SAV schvaľovaním tých pripomienok, ktoré neboli z dôvodu 

neuznášaniaschopnosti snemu prerokované.  

 

Uznesenie č. 9 

Snem SAV schvaľuje jednorazové predĺženie termínu na zaslanie znenia schválených uznesení na 5 

pracovných dní po skončení zasadania snemu. 

  

                                                           
1
Sumár schválených pripomienok je v prílohe 
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Príloha č. 2 

 

Sumár schválených pripomienok k pracovnej verzii novely zákona o SAV 

 

- Postavenie rád riaditeľov ako poradných orgánov SAV upraviť v Štatúte SAV. 

 

- Ponechať súčasné znenie týkajúce sa kreovania snemu a podrobnosti o jeho zložení upraviť 

v Štatúte SAV. 

 

- Upraviť právo zvolávať zasadanie snemu v prípade, že funkcia predsedu snemu nie je 

obsadená tak, aby bolo vždy v právomoci niektorého člena snemu.  

 

- Kompetencie samosprávnych orgánov upraviť nasledovne:  

- snem schvaľuje štatút snemu akadémie, volebný poriadok snemu akadémie a 

rokovací poriadok snemu akadémie 

- snem sa  vyjadruje k návrhu koncepcie vednej politky akadémie, schvaľuje ju VR SAV,  

- snem sa vyjadruje k návrhu zásad pravidelného hodnotenia organizácií akadémie, 

schvaľuje ich VR SAV,  

- snem schvaľuje iba tie založenia, zlúčenia, splynutia, rozdelenia organizácie 

a zrušenia organizácií a organizčných zložiek, ktoré budú definované v pravidlách 

schválených snemom, 

- snem volí  členov predsedníctva akadémie z návrhov akademickej obce akadémie a 

odvoláva členov predsedníctva akadémie na základe písomného návrhu minimálne 

1/5 členov snemu 

 

- Spôsob nominovania kandidátov na členstvo vo VR SAV upraviť v Štatúte SAV. 

 

- Upraviť zloženie VR SAV tak, aby jej členovia z akadémie tvorili viac ako polovicu členov. 

 

- Zaviesť úpravu, že funkcia člena predsedníctva akadémie je nezlučiteľná s funkciou riaditeľa 

organizácie, vedúceho organizačnej zložky organizácie a predsedu vedeckej rady organizácie. 

 

- Maximálnu výšku pracovného pomeru členov P SAV v organizáciách SAV upraviť v Štatúte 

SAV. 

 

- Vynechať úpravu, že tá istá osoba môže vykonávať funkciu člena predsedníctva akadémie 

najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. 

 

- Doplniť ustanovenie: Úrad akadémie vydáva výročnú správu úradu akadémie. Podrobnosti 

výročnej správy úradu akadémie určuje štatút akadémie. 

 

- Upraviť zloženie akademickej obce akadémie nasledovne:  
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- Zrušiť limit obmedzujúci členstvo v akademickej obci akadémie na pracovníkov v 

pracovnom pomere s organizáciou v rozsahu väčšom ako polovica ustanoveného 

týždenného pracovného času.  

- U študentov, ktorí sa zúčastňujú na študijných programoch tretieho stupňa, 

obmedziť členstvo len na študentov v dennej forme. 

 

- §1, odsek (1) upraviť nasledovne:  

Slovenská akadémia vied (ďalej len „akadémia") je samosprávna vedecká inštitúcia 

Slovenskej republiky, ktorej činnosť je zameraná na rozvoj vedy a vzdelanosti. 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


