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Zápisnica zo zasadnutia Snemu SAV dňa 25. 6. 2018 od 11:00 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, zástupcovia odborových organizácií pôsobiacich na pôde SAV, L. Lapšanský 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia 

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

4. Kontrola plnenia uznesení snemu 

5. Informácia o aktuálnej situácii 

6. Informácia o výstavbe Pavilónu spoločenských vied 

7. Odpočet efektívnosti čerpania prostriedkov SASPRO za rok 2017 

8. Rôzne 

9. Záver 

 

K bodu 1 

Zasadnutie snemu otvoril jeho predseda Ľ. Kľučár o 11:00 hod. 

K bodu 2 

Snem schválil navrhnutý program zasadnutia. 

K bodu 3 

Snem schválil nasledovné zloženie pracovných komisií: 

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

Návrhová komisia: R. Passia (predseda), Š. Faix, P. Hvizdoš  

Zapisovateľka: K. Gmucová 

Overovateľka: Z. Kusá 

K bodu 4  

V rámci kontroly plnenia uznesení Ľ. Kľučár konštatoval, že uznesenie č. 2 zo zasadnutia Snemu SAV 22. 

3. 2016, týkajúce sa pokračovania v zámere transformácie organizácií SAV na v. v. i., je priebežne plnené. 

Uznesenie č. 9 zo zasadnutia Snemu SAV 19. 12. 2017, ktorého plnenie v časti týkajúcej sa odpočtu 

efektívnosti čerpania prostriedkov SASPRO bolo posunuté uznesením č. 1 zo zasadnutia Snemu SAV 24. 

4. 2018 na jún 2018, bude plnené v siedmom bode programu. 

K bodu 5 

Informáciu o aktuálnej situácii predniesol predseda SAV P. Šajgalík. V úvode spomenul, že v najbližšej 

dobe sa očakáva podpis stabilizačnej dohody za účasti premiéra, ministra financií a ministerky školstva, 

vedy, výskumu a športu. Ocenil zámer Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR podporovať 

exelentnosť vo výskume, ktorý na tlačovej konferencii oznámila ministerka M. Lubyová za účasti 

reprezentatnov SAV, V. Bužeka a M. Venharta. Informoval aj o záveroch ukončeného vládneho auditu, 

na základe ktorých nemáme povinnosť odvodu do štátneho rozpočtu. Vyjadril sa tiež k interpelácii 
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vznesenej členom snemu R. Passiom vo veci plánovanej stavby Pavilónu spoločenských vied. Uviedol, že 

bolo pracné pripraviť odpoveď, prosí členov snemu nepýtať to, čo je prístupné v zápisniciach zo zasadaní 

P SAV. 

V ďalšej časti sa predseda SAV venoval postupu transformácie organizácií SAV na verejné výskumné 

inštitúcie. Informoval o prijatej novele zákona o SAV, na základe ktorej sa inštitúcie, ktoré nedostanú 

potvrdenie o zápise do Registra v. v. i., vrátia späť k rozpočtovej alebo príspevkovej forme hospodárenia 

v deň, keď novela nadobudne účinnosť. Na  v. v. i. budú následne znovu transformované najneskôr k 1. 

1. 2019. Spomenul stretnutie podpredsedu SAV J. Koppela s ministerkou školstva, vedy, výskumu a 

športu za účasti predsedu snemu a predsedov odborových zväzov pôsobiacich na pôde SAV, o ktorom už 

J. Koppel informoval riaditeľov formou neformálneho zápisu. Uviedol druh chýb, ktoré nám boli vytknuté 

listom z 21. 5. 2018 spolu so zoznamom nedostatkov, ktoré bolo treba napraviť. Aj keď právny názor SAV 

na zoznam povinných dokumentov pre zápis do Registra v. v. i. je odlišný, predseda sľúbil, že posledné 

chýbajúce materiály zo zoznamu ministerstvom vyžiadaných dokumentov budú odoslané do konca 

týždňa. Koordinácia s úradníkmi na ministerstve podľa neho prebiehala, prekvapením však bola novela 

Zákona o SAV, o ktorej príprave SAV nebola vopred informovaná. Pokúsi sa stretnúť s ministerkou, 

prípadne požiadať o metodické usmernenie pre postup vo vzniknutej situácii. Váži si, že stále máme 

otvorené dvere na predkladanie materiálov ministerstvu, čo považuje za ústretový krok.  

V následnej diskusii zazneli otázky smerované k nepozvaniu ministerky na snem, a teda aj chýbajúcemu 

pohľadu z jej strany (P. Križanová, K. Pieta, M. Dobeš), predpokladanému percentu nedodaných 

dokumentov (I. Lacík), možnosti vzniku problémov so štrukturálnymi fondmi (M. Koóš, K. Gmucová), ako 

aj k výkladu možných scenárov pre medziobdobie medzi 1. 7. 2018 a nadobudnutím účinnosti novely 

Zákona o SAV schválenej v rámci novely Zákona o vysokých školách (M. Koóš, O. Križanová, K. Iždinský, K. 

Gmucová). Ľ. Kľučár uviedol, že nepozvanie pani ministerky pokladá za nedorozumenie, ospravedlnil sa 

snemu a informoval, že sa ospravedlnil aj pani ministerke, že ju v tejto veci zrejme nepochopil 

správne.  Z. Kusá dodala, že išlo aj o názor výboru snemu, ktorý považoval v súčasnej situácii za 

vhodnejšie ponechať riešenie problémov s registrom na osobnú komunikáciu zainteresovaných členov 

predsedníctva, keďže chyby identifikované boli. P. Šajgalík a L. Lapšanský v odpovediach na vznesené 

otázky uviedli, že na rozdiel od minulosti sme k príprave poslednej novely Zákona o SAV neboli prizvaní, 

a ani sme o nej vopred neboli informovaní. Požiadali však ministerstvo o kontakt na osobu, s ktorou 

môžu právne dôsledky konzultovať. K zrušeniu organizácií v tomto momente nepríde, dodaných bolo 

určite viac ako 95% dokladov žiadaných pre zápis do registra. Niektoré z nich podľa ich názoru zákon 

nevyžaduje, avšak na základe priebežne prichádzajúcich žiadostí z ministerstva ich dodávajú. Prípadné 

nutné novely vnútorných predpisov akadémie budú pripravované podľa toho, ako sa situácia vyvinie. F. 

Simančík však zhodnotil situáciu ako zhoršenú, predpokladá, že postup prechodu na v. v. i. aplikovateľný 

k 1. 1. 2019 môže vyžadovať zrušenie organizácií a ich opätovné založenie, majetok bude treba vkladať 

od zakladateľa. Podľa neho môže za organizácie nezapísané do registra po 1. 7. 2018 konať len 

zakladateľ. Diskusia o právnom výklade dopadov nezapísania organizácií do Registra v. v. i. v kontexte s 

možnými dátumami nadobudnutia účinnosti novely viedla opäť k potrebe získania metodického pokynu 

od ministerstva. P. Šajgalík uviedol, že ho určite vyžiadajú, ak nepríde spolu s oznámením o prípadnom 

nezapísaní niektorých organizácií do registra. Konštatoval, že v súčasnosti podľa platnej legislatívy môže 

povedať, že k 1. 7. 2018 sa všetky naše organizácie stanú verejnými výskumnými inštitúciami, zákon však 

nepamätá na ošetrenie medziobdobia medzi dňom transformácie a zápisom do registra. P. Samuely 

vyjadril vieru, že ide len o malý konflikt pred záverom transformačného procesu, keďže nedostatky sú 

len formálne. Navrhol zvážiť prijatie spoločného vyhlásenia snemu a predsedníctva akadémie k súčasnej 
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situácii. Nasledovala krátka diskusia vedúca k formulovaniu uznesenia snemu (nešlo totiž o spoločné 

zasadanie dvoch orgánov), vyjadrujúceho znepokojenie (I. Riečanský) nad aktuálnou situáciou. Zaznelo 

v nej aj vyjadrenie potreby istej formy ospravedlnenia sa a ocenenia ústretovosti ministerstva pri 

dopĺňaní materiálov do Registra v. v. i. (Z. Kusá), ale aj ocenenia úsilia predsedníctva (M. Zavacká). 

Predseda návrhovej komisie potom predniesol finálny návrh, ktorý bol snemom schválený (uznesenie č. 

1, príloha č. 1 tejto zápisnice). P. Šajgalík ocenil prijatie tohto vyhlásenia/uznesenia snemu, ktoré je 

potvrdením jednotnej snahy predsedníctva a snemu akadémie úspešne zavŕšiť transformáciu organizácií 

akadémie na verejné výskumné inštitúcie k 1. 7. 2018.  

K bodu 6 

Podpredseda pre 3. oddelenie vied M. Morovics v úvode tohto bodu spomenul dôvody iniciatívy postaviť 

Pavilón spoločenských vied. Priblížil projekt pavilónu, dotkol sa otázky jeho financovania, zosumarizoval 

„pre“ a „proti“ v postojoch k projektu, informoval o aktualizovanom prieskume záujmu organizácií 

o presťahovanie sa do pavilónu a vyjadril názor, že upustenie od existujúceho projektu by spôsobilo 

oneskorenie o minimálne 5 až 6 rokov. V závere podal návrh potrebných ďalších krokov. Prezentácia 

premietaná počas jeho príhovoru je prílohou č. 2 tejto zápisnice. V následnej diskusii ako prvý vystúpil R. 

Passia a priblížil svoju interpeláciu z 13. 6. 2018, adresovanú predsedovi SAV, s ktorou členovia snemu 

neboli vopred oboznámení. Uviedol, že materiály, ktoré doniesol predseda SAV ako odpoveď na jeho 

interpeláciu skutočne pozná z internetu, ale ani z nich sa nedozvedel to, čo bolo predmetom 

interpelácie1 - prečo zákazku dostal ten konkrétny projektant. V rámci prezentácie, ktorá je prílohou č. 3 

tejto zápisnice, ukázal ako sa stavia v akadémiách krajín V4 po serióznej súťaži, pričom sa zameral nielen 

na architektonickú hodnotu budovy, ale aj na porovnanie nákladov. Prípravu prezentácie konzultoval 

s H. Moravčíkovou, uznávanou odborníčkou zo SAV. Sústredil sa v nej na uvedenie dôvodov, prečo by sa 

nemalo stavať podľa predloženého projektu, ale postupovať formou súťaže. Pri vypísaní súťaže 

nepredpokladá až tak veľkú časovú stratu, o akej hovoril M. Morovics. V závere svojho vystúpenia podal 

dva návrhy uznesení. M. Morovics v reakcii poďakoval za konečne v niektorých detailoch konkretizované 

argumenty proti projektu. Momentálne musí vychádzať z pozitívneho stanoviska rady riaditeľov 3. 

oddelenia vied k výstavbe pavilónu podľa existujúceho projektu, diskusia však nemusí byť uzavretá. 

Zotrváva na názore, že oneskorenie výstavby pri vypísaní súťaže by bolo výrazné. Na otázku M. Dobeša 

týkajúcu sa objednávateľa a ceny projektu odpovedal, že objednával Úrad SAV, R. Passia doplnil 

informáciu o cene na úrovni 20 - 25 tisíc eur.  

Názor R. Passiu podporil I. Lacík, ocenil použité logické argumenty a vyjadril presvedčenie, že 

oneskorenie pol roka alebo rok pri vypísaní novej súťaže by bolo akceptovateľné. Pýtal sa na dôvody, pre 

ktoré by sa malo počítať s oneskorením 5 až 6 rokov. M. Morovics vychádzal pri odhade z toho, koľko 

času zabralo získanie stavebného povolenia pre aktuálny projekt. R. Passia zdôraznil, že jeho cieľom nie 

je zastaviť výstavbu pavilónu, je však presvedčený, že posun priečok a zmena farby fasády nestačí, preto 

                                                           
1
 Vážený pán predseda SAV prof. P. Šajgalík, 

ako člen Snemu SAV sa na Vás obraciam s nasledujúcou interpeláciou.  
Výbor Snemu SAV požiadal podpredsedu SAV pre III. oddelenie vied Dr. M. Morovicsa, aby na zasadnutie Snemu 
dňa 25. 6. 2018 predložil informáciu o výstavbe Pavilónu spoločenských vied v areáli SAV na Patrónke. V tejto 
súvislosti Vás žiadam o informáciu, prečo (na základe akých výberových kritérií) objednala v minulosti Slovenská 
akadémia vied projektové štúdie, resp. ďalšie dokumenty k výstavbe všetkých kľúčových nových budov SAV 
(Pavilón lekárskych vied, Pavilón materiálových vied, Pavilón spoločenských vied) u firmy Ing. Peter Aštary - g.a.m., 
ktorá podľa dostupných informácií vykonáva činnosť v oblasti inžinierskych činností a poradenstva 
(www.finstat.sk/32339321) a nie v oblasti architektonickej činnosti.  
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žiada transparentnú súťaž. J. Zajonc sa zaujímal o zabezpečenie finančného krytia. Po informácii, že 

nateraz je k dispozícii cca 1 milión eur (cca desatina predpokladanej ceny) sa viacerí diskutujúci (J. 

Zajonc, B. Lášticová, Z. Bartošová) vyjadrili, že priestor na vyhlásenie transparentnej súťaže teda existuje. 

To viedlo k diskusii (M. Dobeš, M. Morovics, Z. Kusá, K. Nemoga) o formuláciách predložených návrhov 

uznesení, ktorá nakoniec vyústila do prijatia uznesení č. 2 až 4 (príloha č. 1 tejto zápisnice). 

K bodu 7 

P. Samuely predniesol odpočet efektívnosti čerpania prostriedkov SASPRO za rok 2017, jeho prezentácia 

je prílohou č. 4 tejto zápisnice. V úvode program SASPRO krátko predstavil, zosumarizoval počty 

bežiacich a ukončených projektov, vynaložené finančné prostriedky, získané a bežiace iné projekty 

štipendistov a výstupy ich práce. V úvode diskusie K. Marhold informoval, že plánujú usporiadať 

stretnutie štipendistov, ich priamych vedúcich, riaditeľov a predsedov vedeckých rád prijímajúcich 

organizácií, na ktorom urobia podrobné zhodnotenie ich úspešnosti. P. Samuely dodal, že keďže sa 

nepodarilo získať podporu pre pokračovanie projektu zo štrukturálnych fondov, pripravujú dočasný 

projekt s nižšími nákladmi. Pri posudzovaní kandidátov sa bude zvažovať, či majú predpoklady uchádzať 

sa o ERC projekt. K. Gmucová uviedla, že podľa nej snem očakával aj porovnanie výkonov štipendistov 

s postdoktorandmi „z vedľajších kancelárií“. P. Samuely odpovedal, že aj keď tak to nechápali, môže 

povedať, že určite by to nebola jednoznačná závislosť. Prisľúbil, že pri budúcoročnom hodnotení 

projektu SASPRO sa pokúsi prezentovať aj tieto údaje.  

K bodu 8 

Ľ. Kľučár informoval, že ďalšie zasadanie snemu je plánované na posledný septembrový týždeň, 

vzhľadom na súčasnú situáciu však nevylučuje konanie mimoriadneho snemu v prázdninovom období. 

K bodu 9 

Ľ. Kľučár poďakoval prítomným za účasť a rokovanie snemu ukončil o 15:40 hod. 

 

V Bratislave 10. 7. 2018 

Zapísala: K. Gmucová 

Overila: Z. Kusá 

 

 

Ľuboš Kľučár 

     predseda Snemu SAV 
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Príloha č. 1 

Uznesenia prijaté na zasadnutí Snemu SAV dňa 25. 6. 2018 

 

Vyhlásenie Snemu SAV (Uznesenie č. 1) 

Snem SAV vyjadruje znepokojenie nad aktuálnou situáciou v súvislosti s transformáciou organizácií SAV 

na verejné výskumné inštitúcie. Snem oceňuje pozitívny prístup Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 

športu SR pri dopĺňaní požadovaných údajov do registra verejných výskumných inštitúcií. Snem 

podporuje P SAV v snahe zabezpečiť jednotu formy hospodárenia organizácií SAV a zaväzuje ho, aby 

vyvinulo maximálne úsilie odstrániť formálne prekážky transformácie všetkých organizácií SAV na 

verejné výskumné inštitúcie k 1. 7. 2018. 

 

Uznesenie č. 2 

Snem SAV odporúča Predsedníctvu SAV vytvoriť samostatnú poradnú komisiu SAV, ktorá vypracuje 

záväzné požiadavky na urbanistické riešenie areálu SAV na Patrónke. Cieľom komisie má byť 

formulovanie zadania a organizácia súťaže návrhov na výslednú urbanistickú podobu areálu SAV. 

Komisia by mala byť zložená z členov P SAV, Snemu SAV, zástupcov odbornej obce a ďalších 

zainteresovaných strán.  

 

Uznesenie č. 3 

Snem SAV odporúča Predsedníctvu SAV, aby Slovenská akadémia vied riešila investičné zadania z oblasti 

architektúry a urbanizmu (výstavba a rekonštrukcia budov s predpokladaným rozpočtom nad 1 milión 

eur) zásadne formou súťaže návrhov, prípadne formou inej transparentnej architektonickej súťaže. 

 

Uznesenie č. 4 

Snem SAV odporúča P SAV, aby prehodnotilo stav výstavby pavilónu spoločenských vied v areáli SAV na 

Patrónke a zvážilo vypísanie architektonickej súťaže na projekt a pri rozhodnutí sa opieralo o širší 

konsenzus budúcich používateľov.    

 

Uznesenie č. 5 

Snem SAV berie na vedomie informáciu podpredsedu SAV pre vedu, výskum a inovácie Petra Samuelyho 

o projekte SASPRO. 
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Príloha č. 2 

Informácie o projekte/výstavbe „pavilónu spoločenských vied“ 

Miroslav T. Morovics  
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Príloha č. 3 

Vystúpenie k bodu Informácia o výstavbe Pavilónu spoločenských vied v areáli SAV na Patrónke  

Radoslav Passia 
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Príloha č. 4 

Odpočet efektívnosti čerpania finančných prostriedkov SASPRO za r. 2017 

Peter Samuely 
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