
Zápisnica zo zasadnutia Snemu SAV dňa 24. 4. 2018 od 9:00 hod. v aule SAV v priestoroch 
Jedálne a spoločenského centra v areáli SAV na Patrónke v Bratislave 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Prizvaní: členovia Predsedníctva SAV, vedúca Sekretariátu predsedu SAV, vedúci Referátu pre 
komunikáciu a médiá, riaditelia organizácií SAV bez zástupcu v sneme, 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 uznesení snemu  

5. Informácia o aktuálnej situácii v SAV  

6. Prerokovanie a schvaľovanie Výročnej správy o činnosti SAV za rok 2017  

7. Schvaľovanie Zásad návrhu a rozdelenia rozpočtu akadémie (inštitucionálna forma podpory) na 
obdobie 1. 7. 2018 – 31. 12. 2018  

8. Informácia o rozpise rozpočtu SAV na rok 2018 v zmysle snemom schválených zásad  

9. Schvaľovanie Štatútu SAV  

10. Schvaľovanie Pravidiel výberového konania na obsadzovanie miesta riaditeľa v. v. i.  

11. Schvaľovanie Pravidiel výberového konania na obsadzovanie miesta vedúceho organizačnej zložky 
v. v. i.  

12. Schvaľovanie Zásad rozpisu finančných prostriedkov poskytovaných SAV verejným výskumným 
inštitúciám v jej zakladateľskej pôsobnosti  

13. Schvaľovanie Rokovacieho poriadku Snemu SAV  

14. Schvaľovanie Volebného poriadku Snemu SAV  

15. Rôzne  

16. Záver  

 

Bod 1 

Zasadnutie snemu otvoril jeho predseda Ľ. Kľučár o 9:13 hod. 

 

Bod 2 

Snem schválil predložený program zasadnutia.  

 

Bod 3 

Snem schválil nasledovné zloženie pracovných komisií: 

Mandátová komisia: M. Kadúc (predseda), J. Gálik, E. Nemcová 

Návrhová komisia: K. Nemoga (predseda), J. Kopáček, J. Zajonc 

Zapisovateľka: Z. Kusá, Overovateľ: Ľ. Košťál  

Ľ. Kľučár potom privítal nových členov snemu: E. Nemcovú (Prognostický ústav), J. Zajonca (Ústav 

etnológie) a neprítomného K. Fröhlicha (CEMEA) 

 



Bod 4  

Ľ. Kľučár informoval, že výbor snemu požiadal P SAV o stanovisko k plneniu uznesenia snemu č. 2 zo 

dňa 22. 3. 2016, ktorým Snem SAV poveril Predsedníctvo SAV pokračovať v zámere transformácie 

SAV a doplnil podmienky transformácie o prevod majetku štátu v správe SAV a jej organizácií do 

vlastníctva novovzniknutých v. v. i. To, že časť nehnuteľného majetku v správe SAV zostane po 

transformácii na v. v. i. v centrálnej správe podľa P SAV nie je s týmto uznesením v rozpore. Centrálna 

správa sa týka len prípadov, keď organizácie nemajú záujem, aby sa nehnuteľný majetok, ktorý 

v súčasnosti užívajú, stal majetkom v. v. i. J. Koppel zdôraznil dobrovoľné rozhodnutie niektorých 

organizácií previesť majetok do centrálnej správy. K. Nemoga zdôraznil význam dohôd 

o podmienkach pre organizácie, ktoré zveria užívaný majetok do centrálnej správy. J. Kľučár uviedol, 

že F. Simančík podá informáciu o stave nehnuteľného majetku v správe SAV na stretnutí riaditeľov, 

predsedov vedeckých rád a členov snemu 9. mája 2018.  

Ďalším kontrolovaným uznesením je uznesenie o rozpise rozpočtu na II. polrok 2018, ku ktorého 

plneniu dôjde v bode 8 na tomto zasadaní snemu. Ku kontrole plnenia časti uznesenia č. 9 z 19. 

decembra 2017 sa zástupcovia P SAV vyjadrili, že plnenie časti uznesenia o efektívnosti čerpania 

SASPRO je v stave prípravy, keďže v tomto období ešte prebieha finalizácia hodnotenia projektov 

SASPRO. Snem schválil zmenu termínu plnenia tohto uznesenia na jún 2018 (uznesenie č. 1). 

Na otázku L. Hluchého, aké kritériá efektívnosti budú pre správu zvolené, Ľ. Kľučár odpovedal, že 

vypracovaním analýzy bolo poverené P SAV v zmysle diskusie iniciovanej O. Križanovou na 

decembrovom zasadnutí snemu. 

Bod 5 

P. Šajgalík v úvode zrekapituloval procesy odovzdávania materiálov budúcich v. v. i. do Registra 

verejných výskumných inštitúcií. Vyzdvihol fakt, že hoci akreditáciou prešlo 57 vedeckých inštitúcií, 

do registra vkladalo P SAV údaje o 45 vedeckých inštitúciách. Rovnako došlo k zlúčeniu 10 

špecializovaných a servisných organizácií do jednej s názvom Centrum spoločných činností SAV. Tento 

proces považuje predseda SAV za dôkaz životaschopnosti SAV. Ocenil inventarizáciu nehnuteľného 

majetku vykonanú F. Simančíkom. Informoval, že do správy Centra spoločných činností prejdú plochy, 

ktoré nie sú v súčasnosti v správe žiadnej budúcej v. v. i., a plochy, ktoré majú potenciál umožniť 

rozvoj areálu na Patrónke (výstavbu Pavilónu spoločenských a humanitných vied a prípadné ďalšie 

investičné akcie). Pokiaľ ide o financovanie SAV, zástupcovia P SAV rokujú s Ministerstvom financií o 

zmluve SAV so štátom. Navrhovaná zmluva má rastový charakter (zahŕňa valorizáciu, ktorú v 

minulosti štát vykrýval len pre rozpočtové organizácie a infláciu) a je snaha zahrnúť do nej zásadu, 

aby MF prispievalo na úspešné projekty európskych rámcových programov, ako je tomu v prípade 

vysokých škôl. Na otázku D. Magdolena ohľadom dĺžky trvania zmluvy so štátom  P. Šajgalík uviedol, 

že zmluva by mala byť štvorročná a prekračovať volebné obdobie. P. Šajgalík ďalej informoval 

o schválení vytvorenia novej Správy účelových zariadení, ktorá bude neskôr včlenená do Centra 

spoločných činností. Správa bude mať niekoľko referátov, ako záhradnícky, energetický, finančný a 

prevádzkový referát, ubytovňu, ochranu areálu atď. Na otázku Ľ. Kľučára P. Šajgalík uviedol, že SÚZ 

bude zaradená do druhého OV. J. Kopáček sa pýtal, či nie je možné posunúť platnosť zákona 

o transformácii na január 2019 vzhľadom na problémy prechodu spojené s tým, že sa uskutoční 

v polovici kalendárneho roka. P. Šajgalík odpovedal, že napriek tomu, že P SAV si uvedomuje, že 

takýto termín prechod komplikuje, je takáto požiadavka nereálna, keďže termín je súčasťou zákona. 

L. Hluchému sa páči myšlienka prispievať na rámcové programy, ale zároveň vyjadril pochybnosť, či 

sa podarí zaistiť podporu týchto projektov v rámci rozpočtu. Podľa neho stimulom pre väčšiu účasť 



v projektoch rámcových programov by mohla byť napr. povinnosť riešiteľa podať v polovici riešenia 

žiadosť o projekt rámcového programu ako podmienka pokračovania financovania APVV projektu. Na 

to P. Šajgalík zopakoval záujem dostať podporu projektov Horizont 2020 do rozpočtu SAV. Na otázku 

D. Žitňana, či pri rekonštrukcii budov nebudú mať ako v. v. i. vyššie finančné náklady, J. Koppel 

uviedol, že poplatky za rozvoj samosprávam sa týkajú len novej výstavby, nie rekonštrukcií. Po 

ukončení diskusie snem uznesením vzal na vedomie správu o stave akadémie prednesenú P. 

Šajgalíkom (uznesenie č. 2). 

 

Bod 6 

Ľ. Kľučár konštatoval, že k výročnej správe o činnosti SAV za rok 2017 neprišli od členov snemu žiadne 

pripomienky. Následne P. Šajgalík predstavil koncepciu správy v prezentácii, ktorú pripravil vedecký 

sekretár a tlačové oddelenie. Postupne prešiel najdôležitejšie informácie zo všetkých jej kapitol. 

Správa predstavuje SAV ako modernú vedeckovýskumnú inštitúciu, ktorá uplatňuje systém 

výkonového financovania, informuje o úspechoch SAV (SAV je ako inštitúcia najúspešnejší žiadateľ o 

projekty APVV, v roku 2017 sa zvýšil počet CC publikácií o jednu tretinu a pod.) a najvýznamnejších 

výsledkoch riešených projektov. Správa obsahuje prehľad riešiteľov projektov VEGA podľa veku 

a rodu a konštatuje, že rozpočet na projekty VEGA sa za posledné roky nezvýšil, pretože SAV sa snaží 

viac podporovať medzinárodnú spoluprácu, čo je v súlade s odporúčaním Medzinárodného panelu 

otvárať sa viac svetu. Správa informuje o projektovej schéme ERA.NET, v ktorej akadémia ako jediná 

na Slovensku podporuje účasť výskumných tímov zo SAV. V roku 2017 podala SAV spolu s Univerzitou 

Komenského Bratislava a Slovenskou technickou univerzitou Bratislava v Horizonte 2020 projekt 

SASPRO2, ktorý, žiaľ, nebol úspešný. V roku 2018 ho SAV podá znova.  

P. Šajgalík počas prezentácie uviedol, že projekt vytvárania väčších životaschopnejších celkov bude 

v SAV pokračovať aj v budúcom období. Zmienil sa o akreditácii, ktorej výsledky boli vyhlásené v r. 

2017, aj o akčných plánoch inštitúcií, ktoré boli prerokované s P SAV a predstavovali odrazový mostík 

pre výkonové financovanie. P. Šajgalík pripustil, že počet získaných projektov rámcového programu je 

pomerne malý. Bolo by potrebné nájsť spôsob podpory písania projektov a vytvárania konzorcií. 

Uvažuje sa o možnosti vyjednávať o tom s CNRS či Max Planck Gesellschaft. Tieto veľké inštitúcie 

získavajú až tretinu zdrojov z európskych projektov. Zámerom SAV je tiež pripraviť schému podpory 

mladých ľudí schopných pripraviť medzinárodné projekty. Dôležitá je proaktívna podpora 

doktorandského štúdia a jeho otváranie doktorandom aj z tretích krajín. Pokiaľ ide o výdavky, v roku 

2017 SAV čerpala 67 miliónov eur zo štátneho rozpočtu, o štyri milióny viac ako bol pôvodný 

rozpočet (zvýšené o. i. za akreditáciu). Správa porovnáva aj priemerné mzdy v národnom 

hospodárstve, na vysokých školách a v SAV a ukazuje zaostávanie miezd v SAV za priemernými 

mzdami na univerzitách. 

V diskusii k materiálu D. Illéšová informovala o rokovaniach na MŠVVaŠ a s cieľom dosiahnuť pre SAV 

rovnaké mzdové tabuľky, aké platia pre vysokoškolských učiteľov. L. Hluchý uviedol, že Max Planck 

Gesellschaft realizuje aj aplikované a infraštruktúrne projekty, a ak porovnáme ich počty a počty 

pracovníkov v Max Planck Gesellschaft a SAV, ukáže sa, že sme 30x menej efektívni pri získavaní 

projektov. Podľa neho je problém v tom, že výkonové financovanie oceňuje projekty len nízkym 

percentuálnym podielom a to bráni efektívnosti. P. Šajgalík na to uviedol, že SAV má na pracovníka 

päťkrát nižší rozpočet ako Max Planck Gesellschaft, a to považuje za kritické. J. Sládek upozornil, že 

výkonové financovanie je vec posledného obdobia, preto nemôže byť príčinou zlého stavu v počte 

medzinárodných či komerčných projektov. J. Kopáček sa vyjadril k obsahu správy. Poukázal na nízku 

informačnú hodnotu tabuliek o rodovom a vekovom zložení riešiteľov projektov VEGA. Podľa neho by 



tam mali byť namiesto toho napr. údaje o financovaní. O projektoch APVV je v správe len niekoľko 

riadkov a pritom sú veľkým finančným prínosom. Zmienil sa tiež, že grafické spracovanie správy 

pôsobí amatérsky. D. Gálik ho ubezpečil, že na úprave správy vrátane grafickej sa pracuje, časové 

obmedzenia ale neumožnili predložiť správu na snem vo finálnej podobe. Z. Kusá podporila názor J. 

Kopáčka, že správa by mohla uvádzať počet, prípadne podiel projektov zo SAV, ktoré splnili ciele 

„výborne“ — táto informácia sa dá do správy rýchlo doplniť. Na poznámku, že správa uvádza málo 

finančných informácií, J. Koppel pripomenul, že SAV podobne ako iné rozpočtové organizácie 

predkladá vláde každoročne aj záverečný (finančný) účet. 

K. Flachbart sa zaujímal o predsedov názor na výrok ministerky školstva, vedy výskumu a športu, že 

prostriedkov pre vedu je dostatok, len sa nečerpajú efektívne. P. Šajgalík uviedol, že médiám poskytol 

informácie, ktoré výrok nepotvrdzujú. J. Gálik sa zaujímal o povinnosť 5 % spolufinancovania po 

prechode na v. v. i. J. Koppel na to uviedol, že v. v. i. budú v rovnakom režime ako vysoké školy, 5 % 

spolufinancovanie sa týka každej projektovej položky, teda mzdami sa nedajú vykryť iné položky. O. 

Križanová sa pýtala na dôsledky týchto zmien na rozbehnuté projekty. Pre rozbehnuté projekty sa 

pravidlá nemenia, uviedol J. Koppel. I. Lacík konštatoval, že v správe mu chýba výhľad rozvoja –  ako 

naštartovať a podporovať zmenu. Správa by podľa neho mala ukazovať smerovanie inštitúcie. Podľa 

P. Šajgalíka je osnova správy daná, ale uznáva, že by bolo dobré dať snemu každoročne odpočet 

z mnohých aktivít, či „frontov“, ktoré sme otvorili, kam sme pokročili, respektíve, čo sa nedarilo a 

treba to zanechať. I. Broska uviedol, že v správe mu chýba viac ilustrácií. Z. Kusá podotkla, že SAV 

môže záverečnú správu štruktúrovať podľa svojich potrieb, ale dobre premyslená koncepcia správy 

vyžaduje, aby sa na nej začalo pracovať už pred koncom roka. P. Siman podporil možnosť 

samostatnej ročenky SAV, ktorá by kvalitne reprezentovala činnosť SAV. Na záver snem schválil 

Výročnú správu SAV za rok 2017 (uznesenie č. 3). 

 

Bod 7  

Zásady návrhu a rozdelenia rozpočtu akadémie na obdobie 1. 7. 2018 – 31. 12. 2018 predstavil J. 

Koppel. Uviedol, že možnosť medziročne prenášať financie vyplýva zo zákona o rozpočtových 

pravidlách, pričom prostriedky, ktoré prídu na účet organizácií po 1. 8. bežného roka môžu byť 

použité až do 31. 3. nasledujúceho roka. Toto ustanovenie zákona sa ale netýka miezd a dohôd o 

vykonaní práce. Medziročne nie je možné prenášať ani financie účelovo pridelené na bežný rok 

(VEGA, MVTS a pod.). Pokiaľ ide o presúvanie financií medzi položkami rozpočtu, navrhuje brať druhý 

polrok ako skúšobný. Ľ. Kľučár informoval, že k dokumentu prišli pripomienky len od D. Magdolena. 

Magdolen uviedol, že nie celkom súhlasí s názorom, že ústavy nemajú dôvod k presunom medzi 

rozpočtovými položkami – na ústavoch je o tom dobrý prehľad a niektoré ústavy by vedeli 

odsúhlasené prostriedky využiť inak. J. Koppel uviedol, že aj v súčasných podmienkach organizácie 

môžu požiadať P SAV o presun medzi kategóriami. K. Nemoga sa pýtal na možnosti voľnejšie narábať 

s kategóriou 610. J. Koppel upozornil, že v tomto bode sa hovorí len o prostriedkoch poskytnutých 

zakladateľom. Uviedol, že prvú pripomienku od D. Magdolena je možné realizovať, avšak odporúča, 

aby sa 2. polrok 2018 riadil podobnými pravidlami ako platia v 1. polroku. O návrhu sa hlasovalo po 

komorách. Návrh nebol hlasovaním po komorách schválený (získal 42 % priemerovanej podpory 

snemu).  

J. Koppel potom konštatoval, že druhý návrh D. Magdolena by bolo možné schváliť, ale navrhol 

umiestniť jeho znenie na začiatok dokumentu a uviesť predtým ešte vetu „účelové dotácie sa nedajú 

prenášať“, aby sa odlíšili účelové dotácie, ktorých sa návrh nemôže týkať. D. Magdolen súhlasil 



s úpravou pripomienky. Následne snem hlasovaním po komorách schválil návrh D. Magdolena (70,1 

% priemerovaných hlasov). 

O. Križanová potom podala návrhy, v ktorých zohľadnila informácie zo školenia v Starej Lesnej. Jedná 

sa o program OEK11, ktorý sa od 1. 7. nemá využívať. Po diskusii s J. Koppelom navrhuje z celého 

materiálu vypustiť zmienku o OEK11. Ďalšia jej pripomienka sa týka čerpania kapitálových 

prostriedkov - na základe konzultácii na MF navrhuje vypustiť celý odsek o metodických pokynoch, 

pretože tie zatiaľ nie sú jasné. Jej tretia pripomienka sa týkala rozpisu prostriedkov KTG 620 – tie sa 

rozpisujú v zmysle uznesenia P SAV - bez dátumu uznesenia, pretože ten sa bude upresňovať. J. 

Koppel bližšie objasnil a podporil návrhy O. Križanovej. Následne snem odsúhlasil návrh Ľ. Kľučára 

hlasovať o všetkých troch návrhoch prednesených O. Križanovou spoločne. V ďalšom hlasovaní po 

komorách snem tieto návrhy schválil (78,5% priemerovaných hlasov). Snem potom celý materiál 

hlasovaním po komorách schválil s pripomienkami (73,1 %) (uznesenie č. 4). 

 

Bod 8 

Informáciu o rozpise rozpočtu SAV na rok 2018 v zmysle snemom schválených zásad predniesol J. 

Koppel. Rozpis rozpočtu predstavil v medziročnom porovnaní. Uviedol, že podiel personálnych 

výdavkov na rozpočte SAV narastá. V súčasnosti presahuje 75 %. J. Hluchý sa pýtal, v akej položke 

rozpisu rozpočtu je SASPRO a z akých zdrojov sa financuje CEMEA. J. Koppel uviedol, že fungovanie 

CEMEA je rozpočtovo zálohované, a keď bude schválený projekt, prostriedky sa vrátia do rozpočtu 

ešte v tomto roku. P. Šajgalík doplnil, že 60% spolufinancovania SASPRO vykrylo ministerstvo 

školstva, vedy výskumu a športu. Z rozpočtu žiadnej organizácie nešlo na SASPRO ani euro. Pokiaľ ide 

o CEMEA, podľa neho je rozumné investovať do projektu, ktorý prinesie inštitúcii 30 miliónov. L. 

Hluchý nesúhlasil s tvrdením, že CEMEA bol z hľadiska bodovania úspešný projekt, nádej, že prinesie 

prostriedky súvisí najmä s tým, že sa v roku 2014 podarilo presadiť podporu twinnigových projektov. 

P. Šajgalík nesúhlasil s touto interpretáciou a konštatoval, že riešitelia projektu ani SAV nemôžu za to, 

že twinningová výzva bola opakovane vyhlásená a zrušená. J. Kopáček upozornil, že program 

rokovania je nabitý, táto diskusia sa netýka rozpočtu, a preto ju navrhuje ukončiť. L. Hluchý namietol, 

že diskutuje k rozpočtu, pretože sa pýta na výšku zálohovania projektu CEMEA. J. Koppel uviedol, že v 

oboch štvrťrokoch dostala CEMEA ako pôžičku približne 30 tisíc eur. Na poznámku M. Dobeša, že 

údaje o financovaní CEMEA by mali byť zverejnené, J. Koppel uviedol, že presné čísla o pôžičkách sú 

uvedené v príslušných zápisniciach z rokovaní P SAV. Podľa L. Hluchého by mal byť jasný postup, na 

základe ktorého je možné od P SAV získať finančné prostriedky (pôžičku). Podľa J. Koppela základom 

je podaná žiadosť o finančnú pôžičku. J. Koppel uviedol dva príklady, keď P SAV dalo zálohové 

prostriedky organizáciám, aby sa mohli uchádzať o štruktúrne projekty. Upozornil, že táto diskusia sa 

skutočne netýka rozpočtu, keďže všetky pôžičky so splatnosťou v danom kalendárnom roku sú 

rozpočtovo neutrálne. K. Nemoga konštatoval, že financovanie CEMEA je síce určité riziko, ale veľmi 

malé, a preto je potrebné projekt podporiť. Viac mu prekáža, že do spolupráce je pozývaných málo 

ústavov. Po ukončení diskusie snem schválil uznesenie, ktorým materiál berie na vedomie (uznesenie 

č. 5).  

  

Bod 9 

Predtým, ako Ľ. Kľučár otvoril diskusiu k pripomienkam zaslaným k návrhu Štatútu SAV, predstavil 

históriu prípravy šiestich vnútorných dokumentov. Zoznamy všetkých pripomienok k dokumentom 



boli pre členov snemu prístupné na intranete. Pripomenul, že štyri z nich prechádzali viackolovým 

pripomienkovaním, dva sú novšie: osamostatnený rokovací a volebný poriadok snemu. Informoval, 

že okrem pravidiel výberových konaní by sa všetky materiály mali schvaľovať po komorách. Volebný a 

Rokovací a volebný poriadok snemu by sme síce pred 1. 7. 2018 mohli schvaľovať aj inak, keďže však 

doteraz predstavovali súčasť Štatútu SAV navrhol hlasovať aj o nich po komorách. Potom predniesol 

návrh uznesenia o spôsobe hlasovania o predkladaných dokumentoch. Snem návrh uznesenia schválil 

(uznesenie č. 6).  

 

Schvaľovanie pripomienok k návrhu Štatútu SAV 

 

Ľ. Kľučár stručne zrekapituloval pripomienkový proces k návrhu štatútu a jeho posledné 

pripomienkové kolo. Navrhol najprv schvaľovať pripomienky ku všetkým dokumentom a na záver 

schvaľovať jednotlivo alebo spolu všetky dokumenty. Proti navrhnutému postupu neboli námietky.  

Snem schválil pripomienku K. Gmucovej a výboru snemu, aby zaraďovanie do komôr schvaľoval aj 

snem (za 73,1 % priemerovaných hlasov).  

Pripomienka D. Majcina spresňujúca počty členov P SAV za jednotlivé OV (3 x 5) bola schválená (82,6 

% za). 

O návrhu K. Gmucovaj a výboru snemu, ktorý špecifikuje počet externých členov VR, sa viedla 

diskusia. J. Koppel vyjadril pochybnosť, či je špecifikácia vhodná a navrhoval do textu vložiť slovo 

"minimálne (5)". Ľ. Kľučár upozornil na problém s neurčitým počtom členov VR, ktorý vyvoláva 

problém s určením pravidiel volebného postupu, t. j. koľkých kandidátov je možné krúžkovať. Navrhol 

preto doplniť text o vetu, že presný počet externých členov VR určuje uznesenie snemu. Snem návrh 

schválil 82 % priemerovaných hlasov.  

O návrhu K. Gmucovej a Z. Kusej o všeobecných záväzných pravidlách rokovania a výnimkách z nich 

sa tiež viedla diskusia. K. Gmucová zdôvodnila tieto pravidlá odvolajúc sa aj na § 14 Zákona o SAV, Z. 

Kusá doplnila, že to, čo sa môže vnímať ako obmedzenie voľnosti postupu je garanciou 

demokratických pravidiel rokovania (zásada nadpolovičnej väčšiny prítomných, zásada väčšinového 

prijímania uznesení). J. Kopáček namietol voči väčšinovému princípu potrebami v. v. i, ktoré majú 

externé zložky, kde môže byť problém zhromaždiť nadpolovičnú väčšinu akademickej obce. Ľ. Kľučár 

uviedol, že navrhovaný Štatút už povoľuje rokovanie prostredníctvom videokonferencií, tento dôvod 

pre ústup od týchto princípov nie je relevantný. Po ukončení diskusie sa o návrhu hlasovalo. Návrh 

bol prijatý 59 % priemerovaných hlasov.  

K dokumentu prišlo aj niekoľko pripomienok, ktorých časť výbor navrhoval akceptovať aj bez 

hlasovania, pretože ide o formálne vylepšenia a inú časť navrhol zamietnuť bez hlasovania a pre 

tento postup uviedol dôvody. J. Gmucová vyzvala predkladateľov týchto pripomienok, aby sa vyjadrili 

k ich vyhodnoteniu. Predkladatelia vyhodnotenie akceptovali. Tým bolo ukončené rokovanie 

o pripomienkach k návrhu Štatútu SAV. 

Ľ. Kľučár vyhlásil prestávku na obed do 13:00 hod. 

Ľ. Kľučár otvoril poobedňajšiu časť rokovania o 13:07 hod. a apeloval na zachovanie 

uznášaniaschopnosti snemu, ktorá má zásadný význam pre to, aby práca snemu nebola 

znehodnotená a vnútorné dokumenty SAV mohli byť dnes schválené.  

 



Bod 10  

Ľ. Kľučár uviedol, že k návrhu pravidiel výberového konania na obsadzovanie miesta riaditeľa v. v. i. 

neprišli žiadne pripomienky. Pripomienky neboli ani po otvorení diskusie. Návrh pravidiel bol 

následne snemom prijatý nadpolovičnou väčšinou.  

 

Bod 11  

Ľ. Kľučár predstavil návrh pravidiel výberového konania na obsadzovanie miesta vedúceho 

organizačnej zložky v. v. i. Uviedol, že k tomuto dokumentu prišli pripomienky od M. Valachoviča 

s návrhom vypustiť podmienku IIa (resp. docent). M. Valachovič v diskusii nepotvrdil, že podmienku 

chce vypustiť, namieta ale proti striktnosti formulácie. Nedáva však konkrétny návrh. V diskusii ideu 

zmäkčenia podmienok podporil M. Dobeš. P. Šajgalík oponoval, že kvalifikačný stupeň IIa je v SAV 

zaužívaná podmienka a jej jediné známe nedodržanie nemalo dobré dôsledky. V minulosti sa dokonca 

vyžadoval od riaditeľov ústavov veľký doktorát. Požiadavka IIa je logická a splniteľná. J. Koppel 

pripomenul, že vedúcimi organizačných zložiek sú bývalí riaditelia ústavov a titul riaditeľ sa im 

zachováva, teda by sa mali zachovať aj požiadavky na ich odborný status. Rozprúdila sa debata, či 

riaditeľ je najmä administratívny pracovník (názor M. Dobeša), alebo to má byť vedecká kapacita 

reprezentujúca vedeckú inštitúciu a vedeckú disciplínu navonok (názor K. Nemogu, P. Šajgalíka, J. 

Kopáčka a ďalších). Ľ. Kľučár vyzval M. Dobeša, aby sformuloval návrh, o ktorom by bolo možné 

hlasovaním rozhodnúť. M. Dobeš sa na základe nesúhlasnej atmosféry v pléne rozhodol návrh 

nepredložiť. 

Ľ. Kľučár potom predstavil návrh M. Valachoviča vypustiť ovládanie slovenského jazyka ako 

podmienku pre kandidovanie na funkciu vedúceho organizačnej zložky. Uviedol, že na základe 

právnej konzultácie je možné túto podmienku vypustiť. Návrh bol schválený väčšinou prítomných. 

Ďalšia pripomienka navrhovala vypustiť slovo „primerane“ z vety o navyšovaní mzdového fondu. 

Otvorila sa diskusia o výklade slova primerane. J. Koppel obhajoval výraz, ktorý má byť pochopený 

ako prihliadanie k potrebám organizácie. Na základe tohto vysvetlenia M. Valachovič stiahol svoj 

návrh. Následne dal Ľ. Kľučár hlasovať o celom dokumente doplnenom o schválenú pripomienku. 

Dokument bol schválený väčšinou hlasov. 

 
Bod 12  
J. Koppel a Ľ. Kľučár predstavili návrh Zásad rozpisu finančných prostriedkov poskytovaných SAV 

verejným výskumným inštitúciám v jej zakladateľskej pôsobnosti. Potrebu tohto nového vnútorného 

dokumentu vyvolal zákon o v. v. i. K dokumentu prišli len formálne pripomienky. V diskusii Z. Kusá 

predniesla pripomienku osvojenú od riaditeľky Ústavu etnológie, ktorou žiadala včleniť do zásad 

(doplnením písmena b bodu 7) vetu „a rešpektuje pritom právne záväzky zamestnávateľov voči 

zamestnancom plynúce z článku 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce.“ Dôvodom pre toto 

doplnenie je snaha riešiť chronický problém pociťovaný vo väčšine organizácii III. OV, ktoré 

nedostávajú od zakladateľa dostatok prostriedkov na to, aby mohli svojím zamestnancom 

zabezpečovať stravu v rozsahu, aký vyžaduje zákon. Podľa Z. Kusej ak požiadavka dodržiavať právne 

predpisy SR pri rozpise rozpočtu SAV na v. v. i. vytvára napätie v rozpočte SAV, problém mal 

zakladateľ nastoliť pri vyjednávaní o výške rozpočtovej kapitoly SAV. P. Šajgalík uviedol, že takýto 

argument  nepovažuje za vhodný. J. Koppel v reakcii na tento návrh uviedol, že podľa neho nepatrí do 

zásad rozpisu, ale do každoročne schvaľovaných zásad rozdeľovania rozpočtu, ktorý už bol pre druhý 

polrok 2018 schválený v bode 7 tohto zasadnutia snemu. L. Lapšanský sa opýtal, prečo návrh žiada 

rešpektovať len právne záväzky súvisiace so stravovaním a nie rad ďalších záväzkov, na čo Z. Kusá 



uviedla, že problém s dodržiavaním tohto právneho záväzku riaditelia v III. OV pociťujú ako 

najpálčivejší. J. Zajonc zdôraznil, že zabezpečovať stravu zamestnancom je zákonná povinnosť 

zamestnávateľa a návrh sleduje len to, aby zamestnávatelia mohli plniť svoje právne záväzky. M. 

Morovics vyjadril nesúhlas s navrhovanou formuláciou a jej umiestnením v dokumente. Vysvetľoval 

snemu genézu problému prejavujúceho sa nedostatkom „630“ prostriedkov v III. OV, jeho súvislosti 

a riešenia, ktoré sa usiloval a usiluje presadiť. Konštatoval, že diskusia o tomto probléme už bola 

otvorená na úrovni P SAV, uskutočnil sa prepočet „630“ prostriedkov na osobu v jednotlivých OV s 

výsledkom, že tieto prostriedky v III. OV sú stále nižšie. Určité prerozdelenie sa však už vykonalo. 

Uznal, že výpočet T. Podolínskej naznačuje, že ani zvýšené prostriedky nestačia. Prednesený návrh a 

túto debatu na sneme považuje za predčasnú. Riaditeľom III. OV dal prísľub, že analýza bude 

pokračovať a dôjde k ďalšiemu prerozdeľovaniu. J. Kopáček navrhol stiahnuť návrh. J. Sedlák navrhol 

počkať na analýzu a až potom ho predložiť. K. Nemoga uviedol rýchly výpočet rozdielu medzi nutnými 

nákladmi na zákonom vyžadované zabezpečenie stravovania s disponibilnými prostriedkami na osobu 

v III. OV a konkretizoval tak sumu, o ktorú by bolo potrebné zvýšiť príslušnú položku v rozpočte. Ďalší 

vystupujúci vyjadrili nesúhlas s tým, aby sa do vnútorných dokumentov dávali veci, ktoré sú 

samozrejmé, ako záväzok, že SAV bude dodržiavať zákony. Z. Kusá v reakcii na diskusiu upravila 

znenie návrhu tak, že bol situovaný v úvodnej časti dokumentu a požiadavka dodržiavať právne 

záväzky bola všeobecná. J. Zajonc predložil návrh, ktorý takisto presúval doplnenie textu do úvodnej 

časti dokumentu ale zachovával pôvodnú formuláciu (právne záväzky vo vzťahu k zabezpečeniu 

stravovania). Snem v následnom hlasovaní nevyjadril podporu ani jednému návrhu (návrh J. Zajonca 

získal len 9 % priemerovaných hlasov, návrh Z. Kusej len 6,5 % hlasov).  

 

Bod 13  

Ľ. Kľučár postupne predstavil inovácie v Rokovacom poriadku Snemu SAV a pripomienky, ktoré boli 

zaslané k tomuto dokumentu. Prvá úprava sa týka návrhu určenia oprávnenia a spôsobu prerušenia 

rokovania snemu a dĺžky prerušenia. Navrhovaná úprava predložená Ľ. Kľučárom bola schválená 63,5 

% priemerovaných hlasov. 

K ďalšej inovácii v Rokovacom poriadku – otvoreniu rokovania snemu záujemcom z radov 

akademických obcí SAV – K. Gmucová predložila pripomienku, ktorou žiadala vypustiť toto 

ustanovenie. Navrhovanú úpravu považuje za nejasnú (napr. nešpecifikovaný počet voľných miest, 

neriešená otázka možnosti zapojenia do diskusie) a cíti z nej aj vyjadrenie nedôvery členom snemu, 

že zastupujú správne záujmy svojich akademických obcí. J. Gálik podporil návrh K. Gmucovej 

a poukázal na nedoriešené technické otázky otvorenia rokovania snemu ako napr. zabezpečenie 

poriadkovej služby či spôsob preplácania cestovných nákladov členom mimobratislavských 

akademických obcí v prípade ich účasti na sneme a rozhodovanie o účasti. J. Kopáček sa taktiež 

postavil za vypustenie ustanovenia z dôvodu možného narúšania rokovania snemu 

nedisciplinovanými návštevníkmi. Z. Bartošová naopak podporila otvorenosť rokovania snemu aj v 

záujme kontinuity. Na prácu snemu sa budú môcť prísť pozrieť kandidáti na členstvo v sneme a naučiť 

sa niečo o procedúrach predkladania návrhov a pod. Ľ. Kľučár konštatoval, že o uvoľnení člena 

akademickej obce z dôvodu účasti na sneme rozhoduje štatutár, to nie je vec, ktorú máme upravovať 

v rokovacom poriadku. Z. Kusá uviedla, že požiadavky na zabezpečenie poriadkovej služby a obavy 

z nedisciplinovaného správania hostí sú výrazom nedôvery k akademickým obciam SAV a že 

otvorenie rokovania snemu vyjadruje práve našu dôveru k nim. Nemyslí si, že v SAV pracujú ľudia, 

ktorých treba „dozorovať“. Otvorené rokovanie snemu podporil aj J. Zajonc, ktorý namietal voči 

spochybňujúcim vyjadreniam na adresu členov akademických obcí. Ľ. Kľučár opísal niekoľko 



technických možností prihlasovania sa akademickej verejnosti na rokovanie snemu. K. Gmucová 

navrhla, aby sa najprv hlasovalo o tom, či vôbec chceme otvoriť rokovanie snemu, a technické veci sa 

riešili až následne. Ľ. Kľučár upozornil, že odsek definujúci otvorenie sa snemu akademickej obce je už 

súčasťou návrhu štatútu, preto je teraz možné hlasovať iba o návrhu K. Gmucovej, teda o vypustení 

tohto odseku. Na poznámku M. Jakubíka, že znenie rokovacieho poriadku by bolo vhodné upraviť tak, 

aby na rokovaniach snemu nemohli z návštevníkov vznikať nátlakové skupiny, ktoré budú 

presadzovať určitú vec, Ľ. Kľučár reagoval, že zmena sa týka len prítomnosti verejnosti z radov 

akademickej obce SAV. Možnosť návštevníkov zapájať sa do diskusie na sneme by bola naďalej 

obmedzená, pričom slovo vždy udeľuje predsedajúci a snem má zároveň právo rozhodnúť o veciach, 

ktoré nie sú upravené interným predpisom, hlasovaním ad hoc. Po ukončení diskusie sa hlasovalo 

o návrhu K. Gmucovej vypustiť z rokovacieho poriadku ustanovenie o otvorenom rokovaní snemu. 

Návrh snem nepodporil - získal 36,9 % priemerovaných hlasov, ustanovenie teda v Rokovacom 

poriadku zostáva.  

Po hlasovaní J. Gálik opäť otvoril otázku preplácania cestovného a v tomto zmysle nerovnosti členov 

mimobratislavských akademických obcí. V. Hvozdíková sa zaujímala, či akademická verejnosť bude 

mať vždy prístup na rokovanie snemu. Ľ. Kľučár uviedol, že rokovací poriadok umožní výboru snem 

rozhodnúť, že niektoré zasadnutia snemu budú neverejné. 

 

Bod 14 

Ľ. Kľučár uviedol, že k volebnému poriadku prišli len formálne (jazykové) pripomienky, ktoré je možné 

akceptovať bez hlasovania. Otvoril diskusiu k dokumentu. Do diskusie sa nik neprihlásil. Ľ. Kľučár 

konštatoval, že v tejto chvíli už môžeme pristúpiť k schvaľovaniu prerokovaných štyroch dokumentov 

s pripomienkami. Môžeme schvaľovať všetky dokumenty jedným hlasovaním alebo o každom 

hlasovať osobitne. Z. Kusá sa vyslovila za osobitné hlasovanie o každom dokumente. V následnom 

hlasovaní snem postupne schválil s pripomienkami hlasovaním po komorách všetky štyri dokumenty. 

Prijatie návrhu Štatútu SAV s pripomienkami podporilo 73,5 % priemerovaných hlasov, Zásady 

rozpisu finančných príspevkov zakladateľa 67,5 % priemerovaných hlasov, Rokovací poriadok s 

pripomienkami 63,5 % priemerovaných hlasov a Volebný poriadok s pripomienkami 73,5 % 

priemerovaných hlasov (uznesenia č. 7, 8, 9, 10, 11 a 12). 

 

 

Bod 15 

V bode Rôzne Ľ. Kľučár upozornil na zajtrajšie volebné snemy a možnú problematickú účasť, ktorá by 

mohla zmariť úspešné doplňujúce voľby. Ďalej informoval o stretnutí riaditeľov, predsedov vedeckých 

rád a  členov snemu, ktoré sa bude konať 9. mája, na ktorej bude okrem už spomínanej správy 

o transformácii nehnuteľného majetku podaná aj informácia o metodike a výsledkoch ročného 

hodnotenia organizácií za rok 2017. 

D. Michniak sa pýtal na voľbu správnej rady, a vzorový poriadok volieb do správnej rady v. v. i. J. 

Koppel ho informoval, že voľba sa môže uskutočniť najskôr 2. júla (pondelok), pretože pred 1. júlom 

neexistuje akademická obec v. v. i. Y. Velísková sa v tejto súvislosti pýtala na podmienku, ktorá žiada 

vyhlásiť voľby v mesačnom predstihu. J. Koppel sľúbil pripraviť odpoveď čo najskôr.1 

                                                           
1
 P SAV na svojom zasadnutí 10. mája schválilo Vzorový volebný a nominačný poriadok na funkciu člena 

správnej rady v. v. i., ktorý umožňuje uskutočniť akt vyhlásenia volieb členov správnej rady už od 1. júna 2018. 

(poznámka zapisovateľky) 



L. Hluchý požiadal, aby P SAV vypracovalo pravidlá a podmienky pre podávanie žiadostí o pôžičku na 

rozvojový projekt. J. Koppel na to uviedol, že doposiaľ všetky žiadosti o zálohy na rozpočet projektov 

P SAV prerokúvalo ad hoc. Ak išlo o pôžičky v rámci roka, nebol to problém, komplikovanejšie sú 

cezročné pôžičky. Na otázku z pléna, či by nemohol byť pripravený vzorový dokument Štatút v. v. i., J. 

Koppel uviedol, že P SAV s týmto počíta v neskoršej fáze, v súčasnosti je L. Lapšanský veľmi vyťažený 

prácou na ostatných záväzných dokumentoch. Zo zákona o v. v. i. vyplýva, že vnútorné predpisy v. v. 

i. majú byť poskytnuté do registra do konca roka 2018, preto je ešte čas na prípravu. Ľ. Kľučár 

pripomenul, že je aj požiadavkou výboru snemu, aby P SAV/Úrad SAV pomohli s prípravou ďalších 

interných dokumentov v. v. i. 

Kľučár pripomenul, že snem by ešte mal k schváleným predpisom prijať dve uznesenia. K. Nemoga 

predniesol návrhy uznesení a snem následne schválil poverenie výboru snemu zapracovať schválené 

pripomienky do schvaľovaných dokumentov a poverenie P SAV, aby vydalo a zverejnilo plné znenie 

schválených dokumentov (uznesenie č. 13). 

 

Bod 16 

Ľ. Kľučár poďakoval prítomným za konštruktívne rokovanie a o 15:00 hod. ukončil rokovanie snemu.  

 

 

V Bratislave 11. mája 2018 

 

Zapísala: Zuzana Kusá  

Overil: Ľubor Košťál 

 

Ľuboš Kľučár 

predseda Snemu SAV 

  



Príloha č. 1 

Prijaté uznesenia zo zasadnutia Snemu SAV, ktoré sa konalo dňa 24. apríla 2018 

 

Uznesenie č. 1 

Snem schvaľuje posun termínu splnenia uznesenia Snemu SAV č. 9 (z 19. 12. 2017) na jún 2018. 

 

Uznesenie č. 2 

Snem berie na vedomie informáciu o aktuálnej situácii v SAV podanú predsedom SAV P. Šajgalíkom.  

 

Uznesenie č. 3 

 Snem schvaľuje  Výročnú správu o činnosti SAV za rok 2017. 

 

Uznesenie č. 4 

Snem schvaľuje Zásady návrhu a rozdelenia rozpočtu akadémie (inštitucionálna forma podpory) na 

obdobie 1.7.2018 – 31.12.2018  s pripomienkami: 

- Strana 5, posledný odsek znie: 

„Účelové dotácie zakladateľa (kapitola SAV) zo zdroja 111 zo ŠR SR sú povinné organizácie 

minúť do konca roka 2018 a nie sú oprávnené prenášať ich cezročne do nasledujúceho 

rozpočtového roka. V opačnom prípade budú predmetom zúčtovania so štátnym rozpočtom 

SR a organizácia má povinnosť vrátiť ich do štátneho rozpočtu.“ 

- Vypustiť zmienku o 0EK11 v celom dokumente. 

- Strana 4, časť 2.I vynechať celý odsek: 

„V súlade s Metodickým pokynom MF SR sú investičné akcie zaradené v rámci Rozpočtového 

informačného systému (RIS) do Registra investícií, ktorý musí byť spracovaný aj pre investičné 

akcie financované z vlastných zdrojov organizácií SAV.“ 

- Strana 5, časť II.2 o KTG 620 upraviť na: 

„KTG 620 ku KTG 610 - v zmysle uznesenia P SAV“ 

 

 

Uznesenie č. 5 

Snem berie na vedomie Informáciu o rozpise rozpočtu SAV na rok 2018 v zmysle snemom 

schválených zásad .  

 



Uznesenie č. 6 

Snem schvaľuje spôsob hlasovania o jednotlivých ďalších dokumentoch po komorách alebo 

nadpolovičnou väčšinou.  Spôsob hlasovania je uvedený v jednotlivých uzneseniach. 

 

Uznesenie č. 7 

Snem schvaľuje Štatút SAV (po komorách) s pripomienkami: 

Čl. XII, ods. 12 znie: 

„Členovia snemu z jednotlivých organizácií a organizačných zložiek sú začlenení do jednotlivých komôr 

snemu podľa zaradenia do oddelení vied alebo na základe uznesenia snemu. Člen snemu môže podať 

návrh na zmenu zaradenia na základe rozhodnutia svojej akademickej obce.“ 

 

Čl. XIII, ods. 2. znie: 

„Počet členov predsedníctva je 15. Každé oddelenie vied zastupuje päť členov.“ 

 

Čl. XIV, ods. 1 znie: 

„Počet externých členov vedeckej rady akadémie tvorí štvrtinu až tretinu celkového počtu členov 

vedeckej rady (§ 9 ods. 5 zákona). Počet volených externých členov vedeckej rady akadémie určuje 

uznesenie snemu.“ 

 

Čl. XXI znie: 

(1) „Kolektívne orgány akadémie a organizácií akadémie, vrátane zhromaždenia akademickej obce, 

sú schopné uznášania, ak je v čase hlasovania prítomná nadpolovičná väčšina osôb oprávnených 

hlasovať a osoba oprávnená zasadnutie riadiť.  

(2) O voľbe a odvolaní osôb a o udeľovaní vedeckých  hodností a vyznamenaní sa hlasuje tajne, o 

ostatných otázkach sa hlasuje zdvihnutím ruky, ak sa aspoň jedna pätina prítomných osôb 

oprávnených hlasovať nevyslovila za tajné hlasovanie,  

(3) Ak nie je ustanovené inak osobitným predpisom  alebo vnútorným predpisom podľa § 37 alebo 38 

zákona o verejnej výskumnej inštitúcii, o hlasovaní v kolektívnych orgánoch akadémie a 

organizácií akadémie platia aj tieto pravidlá: 

a) ak bolo v tej  istej veci podaných niekoľko návrhov,  hlasuje sa o nich v opačnom poradí, ako 

boli podané, 

b)  návrh je prijatý, ak za návrh hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných osôb 

oprávnených hlasovať, 

c) hlasovaním nemožno rozhodovať o vedeckom poznaní a výsledkoch vedeckého bádania.“ 

 



Uznesenie č. 8 

Snem schvaľuje Pravidlá výberového konania na obsadzovanie miesta riaditeľa v. v. i.  (nadpolovičnou 

väčšinou). 

 

Uznesenie č. 9 

Snem schvaľuje Pravidlá výberového konania na obsadzovanie miesta vedúceho organizačnej zložky 

v. v. i. (nadpolovičnou väčšinou) s pripomienkou: 

Čl. 1, ods. 3., vynechať písm. g 

 

Uznesenie č. 10 

Snem schvaľuje Zásady rozpisu finančných prostriedkov poskytovaných SAV verejným výskumným 

inštitúciám v jej zakladateľskej pôsobnosti ( po komorách).  

 

Uznesenie č. 11 

Snem schvaľuje Rokovací poriadok Snemu (po komorách)  s pripomienkou: 

Čl. I, nový odsek za odsekom 1: 

„Predsedajúci môže v odôvodnených prípadoch prerušiť zasadnutie snemu. Dĺžka prerušenia nesmie 

presiahnuť 2 týždne. Podrobnosti o prerušení zasadania predsedajúci bezodkladne oznámi všetkým 

členom snemu a prizvaným hosťom.“ 

 

Uznesenie č. 12 

Snem schvaľuje  Volebný poriadok Snemu SAV ( po komorách). 

 

Uznesenie č. 13 

Snem zaväzuje výbor zapracovať pripomienky do schválených dokumentov a P SAV zverejniť úplné 

znenie do 31. 5. 2018. 

 

 


