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Zápisnica zo zasadnutia Snemu SAV zo dňa 15. októbra 2018 od 13:00 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, J. 

Vozár, A. Rusnák v zastúpení MŠVVaŠ SR 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Voľba pracovných komisií, zapisovateľa a overovateľa 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Aktuálna situácia SAV 

6. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu vecného zámeru novely Zákona o Slovenskej akadémii vied 

7. Rôzne 

8. Záver 

 

K bodu 1 

Predsedníčka snemu K. Gmucová otvorila o 13:10 hod. zasadnutie Snemu SAV a privítala prítomných 

členov snemu, členov P SAV, pozvaných a zaregistrovaných hostí.  

 

K bodu 2 

K. Gmucová predstavila program zasadnutia. K programu nezazneli žiadne pripomienky a bol 

jednomyseľne schválený.  

 

K bodu 3 

Snem schválil pracovné komisie v tomto zložení: 

Mandátová komisia: M. Kadúc (predseda), Ľ. Kľučár, Z. Kusá 

Návrhová komisia: F. Gömöry (predseda), J. Kopáček, E. Nemcová 

Zapisovateľ: R. Passia 

Overovateľ: J. Gálik 

 

K bodu 4 

Predmetom kontroly boli uznesenia prijaté na zasadnutiach snemu 22. marca 2016, 25. júna 2018 

a 26. septembra 2018. K. Gmucová konštatovala, že uznesenie č. 2 z 22. 3. 2016 je zatiaľ priebežne 

plnené. Splnené je uznesenie z 26. 9. 2018, ktoré zaväzuje P SAV zverejniť úplné znenia schválených 

dokumentov do 31. 10. 2018. Pokiaľ ide o uznesenia č. 2, 3 a 4 prijaté na zasadnutí Snemu SAV dňa 

25. 6. 2018, R. Passia z výboru snemu konštatoval, že samostatná poradná komisia, ktorá by sa mala 

zaoberať urbanistickým riešením areálu SAV, zatiaľ nevznikla, podľa informácií člena P SAV F. 

Simančíka sa jej vznik pripravuje. Formálne sa plní uznesenie č. 4, keďže prehodnotenie výstavby 

spoločenskovedného pavilónu podľa súčasného projektu bolo na programe porady riaditeľov ústavov 

3. oddelenia vied a členov výboru snemu za 3. oddelenie vied, ktorú 9. 10. 2018 zorganizoval a viedol 

podpredseda SAV M. Morovics.  
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K bodu 5 

O aktuálnej situácii v SAV informoval predseda SAV P. Šajgalík: Na úvod sprostredkoval 

ubezpečenie Úradu SAV, že SOFTIP vyšiel akadémii v ústrety a „spätný chod“ administratívy 

a účtovníctva z v. v. i. na RO a PO by mal byť zabezpečený. Pokiaľ ide o znenie aktuálnej novely 

zákona o SAV, existujú podľa neho rôzne dohady, či sa vzhľadom na termíny vyplývajúce zo zákona 

a iných právnych predpisov vôbec podarí do konca roka 2018 novú transformáciu uskutočniť. 

Účinnosť tohto zákona sa nepodarilo posunúť. P SAV v tejto súvislosti urobilo nevyhnutné kroky 

v rámci zákona a snaží sa dostať odpovede na rozličné procesné otázky. P. Šajgalík ďalej uviedol, že 

našou hlavnou obavou je obava z právnej diskontinuity vedeckých organizácií. SAV zaslala oficiálne 

listy na ministerstvá financií a školstva so žiadosťou o stanoviská, ako postupovať, aby naše 

organizácie nestratili pri zakladaní nových v. v. i. právnu kontinuitu. P SAV sa snaží zabrániť tomu, aby 

práva a majetky prešli na zriaďovateľa (teda na SAV), ako to vyplýva z prísnej interpretácie paragrafov 

3 až 6 zákona o v. v. i. To by totiž spôsobilo viaceré právne a praktické problémy a obmedzenie 

výskumných aktivít jednotlivých pracovísk. V súčasnosti sa pracuje hlavne na obnovení 

administratívneho fungovania organizácií akadémie v aktuálnom právnom rámci, teda ako 

rozpočtových a príspevkových organizácií. 

Po úvodnom slove P. Šajgalíka sa otvorila diskusia k tomuto bodu. O. Križanová sa opýtala na 

čerpanie grantov APVV, ktoré je kvôli aktuálnym okolnostiam problematické, zaujímala sa o možnosť 

prípadného predĺženia čerpania grantov do marca 2019. Podľa podpredsedu SAV J. Koppela to nie je 

možné, ministerstvo školstva a APVV môžu konať len podľa zákona o rozpočtových pravidlách, takže 

nie je možnosť ustanoviť v tejto veci výnimočný režim. M. Zavacká sa v rovnakej veci zaujímala o 

granty VEGA. Podľa J. Koppela ide o ten istý prípad a predĺženie lehoty čerpania nie je možné. K. 

Flachbart sa opýtal, či je už známy návrh rozpočtu na 2019. P. Šajgalík odpovedal, že predbežný návrh 

štátneho rozpočtu na rok 2019 obsahuje v kapitole SAV nezmenenú položku ako v tomto roku. J. 

Kopáček sa zaujímal o to, ako je zabezpečené avizované zvyšovanie miezd od januára 2019. J. Koppel 

odpovedal, že s týmto navýšením návrh rozpočtu na rok 2019 zatiaľ neráta, lebo v súčasnosti je len 

podpísané memorandum o navýšení rozpočtu a finančné prostriedky na navýšené mzdy sú 

predbežne uložené vo všeobecnej pokladničnej správe a budú sa uvoľňovať v priebehu budúceho 

roku (máj/jún). D. Gašperíková sa v súvislosti s nejasnou právnou situáciou vedeckých organizácií SAV 

opýtala na projekt Interreg, pri ktorom je povinné 5-percentné spolufinancovanie. J. Koppel sa 

vyjadril, že ide o zložitú otázku a musí sa k nej vyjadriť príslušné ministerstvo, ktoré grant udeľuje, po 

porade s ministerstvom financií.   

 

K bodu 6 

Po tejto diskusii K. Gmucová otvorila bod Prerokovanie a schvaľovanie návrhu vecného zámeru 

novely Zákona o Slovenskej akadémii vied a prizvala do rokovacej sály generálneho štátneho radcu A. 

Rusnáka z MŠVVaŠ SR. A. Rusnák vzápätí informoval, že návrhy SAV na personálne nominácie do 

pracovnej skupiny na prípravu nového zákona o SAV boli zo strany ministerstva školstva akceptované. 

P. Šajgalík zrekapituloval genézu diskusií a príprav nového zákona o SAV. Podľa jeho slov existovali 

výzvy otvoriť akadémiu verejnosti, to znamená zmeniť zloženie snemu a vedeckej rady prijatím 

externých členov. Pôvodný vecný zámer zákona o SAV bol predmetom rokovania Rady vlády SR pre 

vedu, výskum a inovácie, na ktorom zazneli výhrady zo strany zástupcov podnikateľského sektora, 

ktoré sa týkali najmä otvorenia orgánov akadémie (podľa vzoru AV ČR). Ministerka školstva M. 

Lubyová sa prihlásila k ambícii predložiť nový vecný zámer na nasledujúce zasadanie rady vlády, ktoré 

by sa malo uskutočniť 15. 11. 2018. Ministerstvo školstva z tohto dôvodu požiadalo SAV, aby 

predložilo svoj návrh vecného zámeru zákona o SAV ministerstvu do 17. 10. 2018.  V pracovnej 

skupine na prípravu zákona budú SAV zastupovať dvaja zástupcovia, F. Simančík za P SAV a J. Vozár 

z Ústavu štátu a práva SAV. Podľa P. Šajgalíka SAV nechce mechanicky preberať výhrady 
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podnikateľského prostredia, ale prípadný kompromis by pomohol k tomu, aby budúci nový zákon 

vyhovoval obom stranám.  

F. Simančík potom ako spravodajca predložil a okomentoval vecný zámer zákona. Otvoril niekoľko 

kľúčových problémov, a to najmä: v akej právnej forme (resp. prípadnej pluralite foriem) majú 

existovať organizácie SAV; ako chápeme samosprávnosť a ako s ňou súvisí „otvorenie“ snemu (podľa 

neho nemusí byť „otvorenie“ snemu na úkor samosprávnosti); ako bude akadémia financovaná 

(snahou SAV bude dosiahnuť kombináciu samostatnej rozpočtovej kapitoly a zmluvy so štátom); 

štatút akadémie (kto ho bude schvaľovať, snem alebo vláda?). 

Po tomto vystúpení snem pristúpil k prerokovávaniu vecného zámeru. Pripomienky od členov 

snemu spracovala Z. Kusá a predložila ich podľa štruktúry pripomienkovaného dokumentu, 

zrekapitulovala jednotlivé pripomienky a navrhla technický spôsob ich prerokovania a spracovania. 

Vzápätí obšírne okomentovala jednotlivé pripomienky a zoradila ich do tematických oblastí. Potom K. 

Gmucová otvorila rozpravu k tomuto materiálu. 

J. Koppel pripomenul, že by malo ísť o stručný, rámcový materiál. Ľ. Kľučár uviedol, že tento zákon 

má prejsť riadnym schvaľovacím procesom, takže sa na rokovanie snemu ešte dostane v rámci 

pripomienkovacieho konania. D. Magdolen sa opýtal na genézu zaslaných informatívnych materiálov, 

keďže členovia snemu dostali od výboru snemu aj staršie dokumenty z roku 2017. K. Gmucová 

uviedla, že išlo o zámer dosiahnuť dostatočnú informovanosť členov snemu a zachytenie vývinu 

problematiky na pôde SAV a snemu, preto výbor zaslal členom snemu aj staršie materiály z prípravy 

vecného zámeru. K. Iždinský sa vyjadril ku kontextu vecného zámeru, pričom uviedol, že dôležitý 

je veľkorysý prístup. Nový a progresívny zákon o SAV totiž podľa neho usmerní akadémiu na 

desaťročia dopredu. Súčasný návrh mu pripadá málo ambiciózny, zmeny by mali byť väčšie. 

V následnej diskusii vystúpilo viacero rečníkov (Ľ. Kľučár, Z. Kusá, I. Riečanský), ktorí zdôraznili 

potrebu vyjasniť dianie okolo akadémie a vyslovili názor, že nie je najlepší čas na prijímanie nového 

zákona o SAV. V súvislosti s neúspešnou transformáciou na v. v. i. padla aj otázka, prečo je v zámere 

napr. pluralita právnych foriem hospodárenia (rozpočtové, príspevkové organizácie aj verejné 

výskumné inštitúcie). P. Šajgalík ich chápe ako alternatívy, ktoré odrážajú nejasnú prítomnosť 

akadémie a poskytujú určitý širší mandát na ďalšie rokovania. 

Potom sa rokovalo o predloženom návrhu vecného zámeru zákona o SAV a o jednotlivých 

pozmeňovacích návrhoch, ktoré sa samostatne schvaľovali hlasovaním (viď uznesenia č. 1 a 2, ktoré 

sú prílohou tejto zápisnice). Schválené pripomienky k návrhu vecného zámeru nového zákona o SAV 

sú v prílohe č. 2 tejto zápisnice. 

 

K bodu 7 

Predseda mandátovej komisie M. Kadúc informoval, že po odchode niektorých členov snemu po 

schválení pripomienok k vecnému zámeru zákona o SAV snem stratil uznášaniaschopnosť.  

 

K bodu 8 

Z tohto dôvodu o 16:30 hod. predsedníčka snemu K. Gmucová poďakovala prítomným a ukončila 

rokovanie. 

 

V Bratislave 10. 11. 2018 

 

Zapísal: Radoslav Passia  

Overil: Ján Gálik      Katarína Gmucová 

               predsedníčka Snemu SAV  
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Príloha č. 1:  

 

Uznesenia prijaté na zasadnutí Snemu SAV dňa 15. 10. 2018 

 

Uznesenie č. 1 

Snem schvaľuje s pripomienkami predložený návrh vecného zámeru nového zákona o Slovenskej 

akadémii vied.  

 

Uznesenie č. 2  

Snem ukladá Predsedníctvu SAV zapracovať schválené pripomienky do návrhu vecného zámeru 

a predložiť ho na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.  
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Príloha č. 2: 

 

 

Schválené pripomienky k návrhu vecného zámeru nového zákona o Slovenskej akadémii vied 

 

V časti Činnosť akadémie  

- sa dopĺňa úvodný text, ktorý znie: „je zameraná najmä na:“  

- sa mení znenie písmena d) nasledovne: 

  d)  uskutočňovanie študijného programu tretieho stupňa (doktorandské štúdium) a podieľanie sa    

na študijnom programe druhého a prvého stupňa. 

 

V časti Samosprávne orgány akadémie a predseda akadémie, odsek Snem  

- sa mení znenie písmena a) nasledovne: 

   a) interní zástupcovia akademických obcí organizácií  

- sa mení znenie písmena b) tak, že sa vypúšťa text 

„o sektor vysokých škôl,  

  o podnikateľský sektor,  

  o štátna správa,  

  o územná samospráva,  

  o neziskový sektor, “ 

 

V časti Samosprávne orgány akadémie a predseda akadémie, odsek Vedeckú radu tvoria:  

- sa mení znenie písmena a) nasledovne: 

   a) predseda akadémie,  podpredsedovia akadémie, predseda učenej spoločnosti, významní vedci 

z akadémie navrhnutí učenou spoločnosťou a zvolení snemom - interní členovia vedeckej rady 

- sa mení znenie písmena b) nasledovne: 

   b)      zástupcovia z prostredia užívateľov výsledkov výskumu a vývoja – externí členovia vedeckej 

rady  

 

Časť Financovanie akadémie znie: 

Financovanie akadémie sa uskutočňuje najmä prostredníctvom kapitoly štátneho rozpočtu, ktorá 

tvorí základ financovania akadémie, a zmluvného financovania, ktorého predmetom je zabezpečenie 

špecifických činností v oblasti výskumu a vývoja pre štát a spoločnosť. 

 

V časti Štatút akadémie posledná veta znie: 

Štatút schvaľuje Snem SAV dvojtretinovou väčšinou. 

 

V celom dokumente sa nahrádza text „zástupcovia z prostredia užívateľov výsledkov výskumu 

a vývoja“ textom „zástupcovia z prostredia výskumu, vývoja a užívateľov výsledkov“.  


