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Zápisnica zo zasadania Snemu SAV konaného dňa 26. septembra 2018 od 10:00 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, návrhovej a volebnej), zapisovateľa a overovateľa 

4. Kontrola plnenia uznesení Snemu SAV 

5. Správa o činnosti snemu za obdobie prvej tretiny jeho funkčného obdobia 

6. Informácia o aktuálnej situácii 

7. Schvaľovanie žiadosti o zaradenie zástupcu v Sneme SAV za CSČ SAV, v. v. i., organizačná 

zložka Ústredný archív SAV do III. komory snemu 

8. Voľba predsedu a podpredsedov snemu 

9. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu dodatku č. 1 k Štatútu SAV 

10. Prerokovanie a schvaľovanie dodatku č. 1 k pravidlám výberového konania na obsadzovanie 

miesta riaditeľa verejnej výskumnej inštitúcie založenej SAV 

11. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu dodatku č. 2 k pravidlám výberového konania na 

obsadzovanie miesta riaditeľa verejnej výskumnej inštitúcie založenej SAV 

12. Prerokovanie a schvaľovanie dodatku č. 1 k pravidlám výberového konania na obsadzovanie 

miesta vedúceho organizačnej zložky verejnej výskumnej inštitúcie založenej SAV 

13. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu novelizácie pravidiel výberového konania na 

obsadzovanie miest riaditeľov vedeckých organizácií SAV 

14. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu zásad tvorby rozpočtu rozpočtových organizácií a 

určenia výšky príspevku príspevkovým organizáciám SAV na obdobie od spätnej zmeny 

právnej formy organizácií SAV na rozpočtové a príspevkové organizácie do 31. 12. 2018 

15. Rôzne  

16. Záver 

K bodu 1 

Zasadnutie snemu otvoril o 10:00 hod. Ľ. Kľučár. Zaregistrovaným účastníkom a zástupcom 

neprítomných členov snemu vysvetlil pravidlá ich účasti a pripomenul ustanovenia nového 

rokovacieho poriadku, podľa ktorých sa na zasadnutí snemu nesmú používať audio a vizuálne 

záznamové zariadenia bez súhlasu výboru snemu. 

K bodu 2 

Ľ. Kľučár predstavil program a navrhované zmeny v poradí prerokovávaných bodov 11 a 12, ktoré 

preskupil podľa logickej nadväznosti. K programu neboli  pripomienky, bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 3 
Snem schválil pracovné komisie v nasledujúcom zložení:  
Mandátová komisia: M. Kadúc (predseda), Ľ. Košťál, B. Lášticová 
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Návrhová komisia: K. Gmucová (predsedníčka), I. Lacík, K. Pieta 

Volebná komisia: J. Gálik (predseda), D. Michniak, M. Zavacká 

Volebná subkomisia I. komory: D. Michniak (predseda), M. Jakubík, D. Majcin 

Volebná subkomisia II. komory: J. Gálik (predseda), M. Barančík, Š. Faix 

Volebná subkomisia III. komory: M. Zavacká (predsedníčka), V. Hvozdíková, J. Zajonc 

Zapisovateľka: Z. Kusá  

Overovateľ: F. Gömöry 

K bodu 4 

Ľ. Kľučár informoval o priebežne sledovaných uzneseniach snemu, ku ktorým patrí uznesenie 

o podmienkach transformácie (uznesenie č. 2 zo zasadnutia Snemu SAV 22. marca 2016) a uznesenia 

týkajúce sa výstavby pavilónu spoločenských vied (uznesenie č. 2, 3 a 4 zo zasadnutia Snemu SAV 25. 

júna 2018).  

 

K bodu 5 

Ľ. Kľučár predniesol správu o činnosti snemu, v ktorej rekapituloval najdôležitejšie udalosti v prvej 

tretine funkčného obdobia, najmä prerokovanie návrhu novely Zákona o SAV, doplňovacie voľby 

člena P SAV, pripomienkovanie a schvaľovanie vnútorných predpisov a prerokovanie problematiky 

výstavby pavilónu spoločenských vied. Výbor snemu zasadal 22-krát, raz rozhodol formou per rollam, 

ktorá je umožnená od nadobudnutia platnosti nového rokovacieho poriadku. Členovia výboru sa 

zúčastňovali na hodnotení servisných a špecializovaných pracovísk, pracovali v rôznych komisiách 

vrátane Komisie pre transformáciu SAV. Ľ. Kľučár informoval aj o zmene v distribúcii dokumentov 

snemu, ktoré sú členom snemu a akademickej obci sprístupňované cez intranet SAV. Vyzdvihol aj 

otvorenie zasadnutí snemu členom akademickej obce SAV. Do diskusie k téme sa nik neprihlásil. 

Snem následne vzal na vedomie správu o činnosti snemu (Uznesenie č. 1. v prílohe 1 tejto zápisnice). 

 

K bodu 6 

P. Šajgalík informoval o aktuálnej situácii, odpovedal aj na vopred zaslané otázky od J. Zajonca. Na 

otázku ohľadne nedostatkov, ktoré MŠVVaŠ vytýkalo akadémii uviedol, že z ministerstva prišli 

nasledovné listy: list datovaný 19. 3. 2018, doručený 10. 4. 2018 s odpoveďami na otázky zo strany 

SAV, list datovaný 21. 5. 2018 s výhradami a požadovanými doplnkami a list datovaný 10. 9. 2018, 

doručený 25. 9. 2018, ktorý obsahuje rozhodnutie o zastavení konania o zápise organizácií SAV do 

registra v. v. i. a jeho odôvodnenie. List dostanú členovia snemu k dispozícii. SAV dostala od MŠVVaŠ 

len 10 dní na splnenie ich požiadaviek na dodanie chýbajúcich dokumentov a listín. L. Lapšanský 

komunikoval s ministerstvom ohľadne zasielania podpisových vzorov riaditeľov, no ministerstvo na 

jeho dopyt neodpovedalo. Na otázku, prečo časť rokovaní s MŠVVaŠ prebiehala bez písomných 

záznamov, P. Šajgalík uviedol, že rokovania prebiehali v réžii ministerstva, len z jedného rokovania bol 

urobený záznam, ktorý však nebolo možné pripomienkovať. Posledný neúspešný pokus 

o vyhotovenie zápisu sa týkal stretnutia pod gesciou predsedu Rady vlády SR pre vedu, techniku 

a inovácie. 

P. Šajgalík ďalej informoval, že novela zákona o vysokých školách bola práve vydaná v Zbierke 

zákonov, od 26. 9. 2018 sú organizácie SAV opäť v rozpočtovej a príspevkovej forme hospodárenia. 

Uskutočnilo sa už neformálne stretnutie P SAV, zamerané na prípravu usmernenia pre riaditeľov k 

obdobiu „spätného chodu“ do rozpočtovej a príspevkovej formy hospodárenia. Návrh bude 

bezodkladne prerokovaný na mimoriadnom zasadaní predsedníctva a usmernenie bude zaslané 
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riaditeľom. Informoval aj o rokovaní Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, na ktorom 

bol zástupcami SAV prezentovaný návrh troch možných ďalších postupov. Členom výboru bol 

odovzdaný aj v písomnej forme. V tejto chvíli je relevantný len návrh otvoriť pre SAV § 44 Zákona 

o verejnej výskumnej inštitúcii. 

P. Šajgalík ďalej uviedol, že ho navštívil investor a vypýtal si podklady k budovám na Kramároch aj 

k plánovanej výstavbe pavilónu spoločenských vied. Akadémie sa podľa neho negatívne dotýkajú 

dezinformácie o jej záujme „rozpredávať majetok“. 

Okrem úpravy „spätného chodu“ na právnu formu RO a PO je podľa P. Šajgalíka dôležitou a citlivou 

témou prepracovanie návrhu novely zákona o SAV. Jeho pôvodná verzia vychádzala z dokumentu, 

ktorý bol predmetom rozsiahleho pripomienkovania a po prerokovaní bol schválený Snemom SAV. 

Prepracovanú verziu je podľa uznesenia Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie nutné predložiť 

na jej rokovanie do konca kalendárneho roka. Pripravovať ju bude SAV, takýto postup podporila 

ministerka školstva na rokovaní s predsedom a podpredsedom SAV. Predseda rokoval v tejto veci aj 

so súkromným sektorom, z ich pohľadu je potrebné v návrhu viac sledovať model Akadémie vied 

Českej republiky. P. Šajgalík uviedol, že chcú pripraviť dva návrhy modelu vzťahov medzi orgánmi 

SAV. Nechcú zmenšovať kompetencie snemu, uvažujú o väčšom otvorení vedeckej rady externému 

prostrediu, súkromný sektor uprednostňuje otvorenie snemu. P. Šajgalík v závere vystúpenia 

zdôraznil, že by bolo dobré sústrediť sa na úlohy pred nami a nejatriť minulosť. 

V následnej diskusii sa K. Nemoga pýtal na návrh rozpočtu na rok 2019. P. Šajgalík odpovedal, že 

budúcoročný rozpočet nebol oficiálne spochybnený, no nová zmluva so štátom by mala byť podľa 

ministerky spojená s novelou zákona o SAV. J. Kopáček sa pýtal na § 44 zákona o v. v. i. a časovú 

perspektívu, respektíve nutnosť transformácie na v. v. i. do 31. 12. 2018. Podľa jeho názoru by 

organizácie už potrebovali v tomto polroku pokoj, sústredenie sa na prácu na projektoch. Aj podľa P. 

Šajgalíka decembrový termín nie je pre organizácie realistický, potrebujú sa dostať do normálneho 

režimu. V súčasnosti vykonáva NKÚ kontrolu vedeckých parkov, kde je kľúčovým kritériom 

udržateľnosť, ktorú však časté menenie právnej formy ohrozuje. Súčasťou schválenej novely je síce 

decembrový termín, ale nie sankcie za jeho nesplnenie. P. Samuely doplnil informáciu o stabilizačnej 

zmluve. Zmluva by podľa ministerky mala byť uzavretá po schválení novely zákona o SAV. Malo by ísť 

o rozvojovú zmluvu  podľa modelu VŠ alebo RTVS, no tie nie sú rozpočtovými organizáciami. J. Gálik 

sa pýtal na odhad doby nášho zotrvania vo forme PO a RO. Podľa P. Šajgalíka na túto otázku nie je 

možné odpovedať, ale v tomto roku by bolo žiaduce zaistiť pre vedcov dobré podmienky pre prácu.  

Na otázku J. Kopáčka, či má SAV istotu, že nepríde o rozpočtovú kapitolu, P. Šajgalík uviedol, že si 

netrúfa tvrdiť, že to SAV má pod kontrolou, ale naše snahy vedú tým smerom, hľadáme politickú 

podporu. Musíme sa v tejto otázke obracať aj na odberateľov našich výsledkov, a to je súkromný 

sektor. Preto rokujú s tými, ktorí tvrdia, že naše výsledky potrebujú. Na otázku J. Zajonca P. Šajgalík 

konkretizoval, že rokoval so zástupcom Klubu 500. D. Magdolen sa pýtal na možnosť 

netransformovať na v. v. i. všetky organizácie. Podľa P. Šajgalíka by nerobilo dobrý dojem, ak by časti 

akadémie mali rôznu štruktúru a iné požiadavky na vládu SR. Najviac mu však záleží na optimálnych 

podmienkach pre všetkých na vedeckú prácu. K. Iždinský v tejto veci nabádal k opatrnosti 

a k rozlišovaniu cieľa a cesty k v. v. i. Pripomenul, že naše výhrady sa týkali cesty, nie cieľa. Ak sa po 

rokovaní s ministerstvom nájde schodná cesta transformácie na v. v. i., podľa neho by bolo by 

riskantné v. v. i. ako cieľ odmietnuť. Verí, že po opadnutí únavy sa bude dať hľadať riešenie. P. 

Šajgalík dodal, že české skúsenosti s novou právnou formou sú neutrálne alebo pozitívne. 

B. Lášticová vyjadrila prosbu, aby manuál pre riaditeľov bol čo najpresnejší, aby sa nemuseli tak ako 

tomu bolo v predchádzajúcom procese, opakovane dopytovať na rad vecí. P. Šajgalík to prisľúbil 
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a avizoval aj zorganizovanie semináru, kde sa konkrétne veci môžu vyjasniť. J. Koppel doplnil, že 

v spolupráci s L. Lapšanským pripravujú prvú verziu usmernenia, ktorú prerokuje P SAV. Nie je to 

jednoduché, lebo v schválenej novele Zákona o SAV chýbajú prechodné ustanovenia. Š. Faix uviedol, 

že dnes riaditelia dostali usmernenie od vedúcej ETO k záležitostiam, ktoré treba riešiť okamžite. J. 

Koppel k tomu dodal, že súčasne prebiehajú rokovania o ďalšom postupe s Ministerstvom financií SR 

a Štátnou pokladnicou, s L. Lapšanským pripravujú usmernenia ohľadne úpravy vnútorných predpisov 

a zloženia orgánov organizácií SAV. D. Majcin požiadal, aby usmernenie dostali aj členovia snemu. 

Otázku M. Hnatka týkajúcu sa 5 % spolufinancovania projektu INTERREG J. Koppel odporučil 

adresovať tomu, kto výzvu manažuje. Na otázku M. Jakubíka, či oficiálne vyjadrenie k zastaveniu 

registrácie dostane aj každá organizácia, nevedel dať odpoveď. K otázke K. Iždinského, či je 

rozhodnutie o zastavení registrácie nezvratné, sa P. Šajgalík vyjadril, že rozhodnutie budú 

rešpektovať, ale nechajú ho podrobiť právnej analýze. A. Kučera doplnil, že SAV uznáva zmenu 

právnej formy, ale budeme skúmať relevantnosť dôvodov rozhodnutia ministerstva nezaregistrovať 

organizácie ako v. v. i. J. Koppel doplnil, že proti rozhodnutiu ministerstva sa nedá odvolať, je to 

postup podľa zákona o v. v. i. Jedinou cestou je podanie na súd. 

M. Muránsky upozornil na určité riziko politizácie problému plynúce zo skutočnosti, že konateľ 

spolupracujúcej právnickej firmy je členom rady Progresívneho Slovenska. P. Šajgalík na to uviedol, že 

advokátsku kanceláriu vybrali preto, že nás už zastupovala a zastupuje aj štát. Dôvodom bol aj fakt, 

že stanovisko Ústavu štátu a práva SAV bolo spochybňované z dôvodu zaujatosti v spornej veci, 

obrátiť sa na externú kanceláriu sa preto zdalo byť vhodným riešením. Nemal vedomosti o tom, že sa 

jej pracovníci angažujú politicky. V. Hvozdíková upozornila, že firma k problému s budovou na 

Šancovej nedala využiteľné stanovisko.  

V ďalšej diskusii na poznámku B. Lášticovej, že SAV by mala vyjadriť spoločný názor, aby sme 

„nestratili tvár“, P. Šajgalík uviedol, že stanovisko SAV je čitateľné a dokumentovateľné. J. Gálik sa 

spýtal na postoj k inštitúcii koordinátorov, ktorí by podľa zverejneného vyjadrenia MŠVVaŠ mali 

rokovať s riaditeľmi organizácií. P. Šajgalík informoval, že v tejto veci chcú právnu analýzu, pretože 

nie je celkom jasné, kto je komu partnerom. Z. Magurová sa pýtala na možné riziká, ak sa v súlade 

s novelou organizácie nestransformujú do 31. 12. 2018. P. Šajgalík uviedol, že novela neuvádza 

sankcie v prípade nesplnenia termínu. Väčší problém je však právny status úkonov, ktoré prebiehali 

od júla do septembra. Na otázku B. Lášticovej, akú kontrolu má SAV nad otvorením § 44 Zákona o v. 

v. i. a kto o jeho otvorení rozhoduje, P. Šajgalík uviedol, že v tejto veci je rozhodujúce uznesenie 

Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, na základe ktorého má ministerka školstva do 

14. 10. 2018 zrealizovať konkrétne kroky k vyriešeniu krízovej situácie v SAV. SAV je pripravená na 

súčinnosť. Po ukončení diskusie snem zobral na vedomie správu o aktuálnej situácii SAV (Uznesenie č. 

2.) 

 

K bodu 7 

Ľ. Kľučár tento bod otvoril výzvou na minútu ticha za zosnulého člena snemu Karola Kollára. Po 

minúte ticha privítal nových členov snemu: M. Muránskeho z Filozofického ústavu (III. komora) a P. 

Brňáka z Centra spoločných činností, organizačná zložka Vydavateľstvo Veda (I. komora). Potom 

predstavil požiadavku Ústredného archívu, organizačná zložka CSČ, aby ich zástupca v sneme L. 

Jurányi bol zaradený do III. komory snemu. Zástupca neprítomného L. Jurányiho požiadal o podporu 

tejto požiadavky. Podporné stanovisko predniesla aj M. Zavacká. Snem návrh na preradenie zástupcu 

Ústredného archívu do III. komory schválil (Uznesenie č. 3). 
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K bodu 8 

Bod Voľba predsedu a podpredsedov snemu otvoril končiaci predseda snemu Ľ. Kľučár poďakovaním 

za spoluprácu vo veľmi náročnom období. Predsedníctvo snemu sa dnešným dňom presúva na I. 

komoru aj s úlohou pokračovať v transformácií. Ľ. Kľučár vysvetlil nové pravidlá plynúce zo Zákona 

o v. v. i. a nového  Štatútu SAV, ktoré vyžadujú aj voľbu podpredsedov snemu, pričom poradie 

podpredsedov súvisí s následníctvom komôr podľa rotačného princípu. Predstavil návrh výboru 

snemu, aby funkciu predsedníčky zastávala K. Gmucová z I. komory a funkciu podpredsedov Z. Kusá 

z III. komory a Ľ. Kľučár z II. komory. Potom odovzdal slovo J. Gálikovi, predsedovi volebnej komisie, 

ktorý viedol voľby. J. Gálik vysvetlil spôsob hlasovania, zdôraznil, že chybným hlasovaním pre jedného 

kandidáta sa nestáva celý lístok neplatný, ale bude neplatný len pre daného kandidáta. Následne 

zvolal členov volebných subkomisií, a poveril ich rozdaním hlasovacích lístkov. 

Prebiehali voľby, po ich ukončení a zrátaní hlasov predseda volebnej komisie oznámil výsledky 

hlasovania v jednotlivých komorách a sumár za snem. Kandidáti získali nasledovné percentuálne 

podiely kladných hlasov z komôr delené počtom komôr: K. Gmucová 65.0 %, Ľ. Kľučár 68.0 % a Z. 

Kusá 63.5 %. Snem následne schválil uznesenie, ktorým potvrdil výsledky volieb a zvolených 

funkcionárov snemu (Uznesenie č. 4).  

Nová predsedníčka snemu SAV K. Gmucová poďakovala za dôveru a požiadala Ľ. Kľučára, aby viedol 

zasadnutie až do jeho ukončenia. 

 

K bodu 9 

Dodatok č. 1 k Štatútu SAV predstavil J. Koppel. Návrh reaguje na prijatie novely Zákona o SAV, ktorá 

vracia do zákona rozpočtové a príspevkové organizácie SAV. Navrhovaná úprava definuje aj 

organizačné súčasti majúce nárok na zástupcov v sneme, sú pomenované ako kvalifikované 

organizačné súčasti. Po informácii mandátovej komisie, že v sále je prítomných 45 členov snemu a na 

prijatie uznesenia je potrebných 42 hlasov dal predsedajúci o návrhu hlasovať. Snem Dodatok č. 1 

k Štatútu SAV schválil (Uznesenie č. 5). 

Ľ. Kľučár prerušil zasadanie snemu a vyhlásil prestávku na obed od 12:15 hod. do 12:45 hod. 

K bodu 10 

J. Koppel predstavil návrh Dodatku č. 1 k pravidlám výberového konania na obsadzovanie miesta 

riaditeľa verejnej výskumnej inštitúcie založenej SAV. Uviedol, že dodatok vypúšťa redundantné  

zverejňovanie oznamu o výberovom konaní v dennej tlači, pretože zákon ukladá len jeho 

zverejňovanie na webovom sídle SAV. Na otázku M. Tyšlera, či sa táto zmena týka len v. v. i., J. Koppel 

uviedol, že predpis bude platiť v budúcnosti. Na pochybnosť J. Kopáčka o účelnosti tejto zmeny J. 

Koppel odpovedal, že tento dodatok súvisí s dodatkom č. 2, ktorým sa budeme zaoberať v ďalšom 

bode, a ten už upravuje pravidlá výberového konania pre RO a PO.  M. Jakubík sa spýtal na možnosť 

spojiť obidva body. J. Koppel uviedol, že priamo zo zákona vyplýva povinnosť vydať úplné znenie, 

tieto postupne schvaľované dodatky splynú do jedného predpisu. Ľ. Kľučár uviedol, že ide 

o samostatné body programu, návrh na ich spájanie alebo neprerokovanie mal prísť pri schvaľovaní 

programu. Pripomenul, že o týchto dodatkoch hlasujeme prostou väčšinou. Snem na základe 

hlasovanie prijal tento dodatok. (Uznesenie č. 6).  

K bodu 11  

J. Koppel predstavil návrh Dodatku č. 2 k pravidlám výberového konania na obsadzovanie miesta 

riaditeľa verejnej výskumnej inštitúcie založenej SAV. Navrhovaná úprava „oživuje“ Pravidlá 

výberového konania na obsadzovanie miest riaditeľov vedeckých organizácií SAV účinné do 30. 6. 
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2018. Snem schválil Dodatok č. 2. k pravidlám výberového konania na obsadzovanie miesta riaditeľa 

verejnej výskumnej inštitúcie založenej SAV (Uznesenie č. 7). 

 

K bodu 12 

J. Koppel predstavil návrh Dodatku č. 1 k Pravidlám výberového konania na obsadzovanie miesta 

vedúceho organizačnej zložky verejnej výskumnej inštitúcie, na základe ktorého sa vypúšťa povinnosť 

zverejňovať oznamy o výberovom konaní v dennej tlači, upravujú sa (zmäkčujú) kvalifikačné 

požiadavky na vedúceho OZ v. v. i. a upravujú sa pravidlá priebehu výberového konania v špecifických 

prípadoch. Snem návrh dodatku schválil (Uznesenie č. 8). 

 

K bodu 13 

J. Koppel predstavil návrh Novelizácie Pravidiel výberového konania na obsadzovanie miest riaditeľov 

vedeckých organizácií SAV. Prvou navrhovanou zmenou sa redukuje objem požadovaných informácií 

zverejňovaných inzerátmi v dennej tlači, druhá úprava odstraňuje zastaranú formuláciu a zosúlaďuje 

znenie so Zákonníkom práce. Snem návrh novelizácie schválil (Uznesenie č. 9). 

 

K bodu 14  

J . Koppel predstavil návrh Zásad tvorby rozpočtu rozpočtových organizácií a určenia výšky príspevku 

príspevkovým organizáciám SAV na obdobie od spätnej zmeny právnej formy organizácií SAV na 

rozpočtové a príspevkové organizácie do 31. 12. 2018. Organizácie majú za úlohu vrátiť prostriedky, 

ktoré dostali ako v. v. i., do štátneho rozpočtu, no po znovu oživení účtov sa organizáciám tieto 

prostriedky vrátia. P SAV potrebuje tieto zásady pre plynulý prechod z financovania v. v. i. na RO 

a PO. Postupovať sa bude na základe pokynov z ministerstva, zásady rozpočtu pre v. v. i. nie sú týmto 

zrušené. V hlasovaní po komorách bol návrh schválený ziskom súčtu percentuálnych podielov 

kladných hlasov z komôr deleného počtom komôr rovným 67.7 % (Uznesenie č. 10). J. Koppel 

poďakoval za ústretovosť a spoluprácu. Predsedníčka návrhovej komisie navrhla prijať uznesenie 

ukladajúce P SAV zverejniť plné znenie schválených dokumentov do 31. 10. 2018. Po krátkej diskusii 

o termíne plnenia uznesenia, v ktorej K. Gmucová vyjadrila presvedčenie, že v situácii, keď neboli 

prijaté žiadne pozmeňovacie návrhy, bude uznesenie splnené v skoršom termíne, snem navrhnuté 

uznesenie schválil (Uznesenie č. 11). 

 

K bodu 15 

V tomto bode sa do diskusie nik neprihlásil. 

 

K bodu 16 

Ľ. Kľučár poďakoval prítomným za konštruktívne rokovanie. Uviedol, že ďalšie zasadnutie snemu by 

malo byť v decembri, no mimoriadne zasadnutie snemu nemožno vylúčiť. Zasadnutie snemu ukončil 

o 13:30 hod. 

 

V Bratislave 10. 10. 2018 

 

Zapísala: Z. Kusá 

Overil: F. Gömöry             Katarína Gmucová 
        predsedníčka Snemu SAV 
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Príloha č. 1 

 

 

Uznesenia prijaté na zasadaní Snemu SAV dňa 26. 9. 2018 

 

Uznesenie č. 1 

Snem berie na vedomie správu o činnosti snemu za obdobie prvej tretiny jeho funkčného obdobia 

prednesenú predsedom Snemu SAV Ľ. Kľučárom. 

 

Uznesenie č. 2  

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

Šajgalíkom. 

 

Uznesenie č. 3 

Snem schvaľuje žiadosť o zaradenie zástupcu v Sneme SAV za CSČ SAV, organizačná zložka Ústredný 

archív SAV do III. komory snemu. 

 

Uznesenie č. 4 

Snem SAV schvaľuje výsledky volieb predsedu a podpredsedov Snemu SAV na druhú tretinu 

funkčného obdobia 2017 – 2021: 

 Meno a priezvisko 
Súčet percentuálnych podielov 

kladných hlasov z komôr 
delený počtom komôr 

Predseda Snemu SAV 
(I. komora) 

Katarína Gmucová 65.0 

Podpredseda Snemu SAV 
(II. komora) 

Ľuboš Kľučár 68.0 

Podpredseda Snemu SAV 
(III. komora) 

Zuzana Kusá 63.5 

 

Uznesenie č. 5 

Snem schvaľuje návrh Dodatku č. 1 k Štatútu Slovenskej akadémie vied. 

 

Uznesenie č. 6 

Snem schvaľuje návrh Dodatku č. 1 k Pravidlám výberového konania na obsadzovanie miesta riaditeľa 

verejnej výskumnej inštitúcie. 

 

Uznesenie č. 7  

Snem schvaľuje návrh Dodatku č. 2 k Pravidlám výberového konania na obsadzovanie miesta riaditeľa 

verejnej výskumnej inštitúcie. 

 

Uznesenie č. 8 

Snem schvaľuje návrh Dodatku č. 1 k Pravidlám výberového konania na obsadzovanie miesta 

vedúceho organizačnej zložky verejnej výskumnej inštitúcie. 
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Uznesenie č. 9 

Snem schvaľuje návrh Novelizácie pravidiel výberového konania na obsadzovanie miest riaditeľov 

vedeckých organizácií SAV. 

 

Uznesenie č. 10 

Snem schvaľuje návrh Zásad tvorby rozpočtu rozpočtových organizácií a určenia výšky príspevku 

príspevkovým organizáciám SAV na obdobie od spätnej zmeny právnej formy organizácií SAV na 

rozpočtové a príspevkové organizácie do 31. 12. 2018. 

 

Uznesenie č. 11 

Snem ukladá Predsedníctvu SAV zverejniť úplné znenia schválených dokumentov do 31. 10. 2018. 


