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Zápisnica zo zasadania Snemu SAV, 

ktoré sa konalo dňa 23. apríla 2013 
 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Prizvaní: členovia P SAV 

 

 

Program: 

 
1. Otvorenie a schválenie programu 

2. Voľba pracovných komisií (mandátová a návrhová) 

3. Prerokovanie Správy o činnosti SAV za rok 2012 (J. Pastorek) 

4. Prerokovanie návrhu Záverečného účtu SAV za rok 2012 (V. Rosová) 

5. Správa o činnosti Snemu v poslednom trimestri (J. Sedlák) 

6. Rôzne 

7. Ukončenie činnosti Snemu SAV vo volebnom období 2009 – 2013 

8. Záver 

 

K bodu 1: Zasadanie Snemu otvoril o 12.40 hod. predseda Snemu SAV J. Sedlák. Na úvod 

privítal všetkých členov snemu a hostí. Konštatoval, že Snem SAV je uznášaniaschopný 

a informoval, že vzhľadom na pracovnú zaneprázdnenosť V. Rosovej návrh Záverečného 

účtu SAV za rok 2012 i správu o činnosti SAV prednesie predseda SAV J. Pastorek. 

 Snem SAV potom jednomyseľne schválil návrh programu. 

  
K bodu 2: J. Sedlák predložil návrh členov pracovných komisií, ktorých Snem SAV 

jednomyseľne zvolil v zložení: 

 Mandátová komisia: J. Klačka – predseda, Ľ. Lacinová, M. Tyšler; členovia 

 Návrhová komisia: Z. Magurová – predsedníčka, F. Jagla, K. Gmucová; členovia 

 

Vedením zápisu bol poverený P. Pristaš, overovateľom sa stal J. Klačka. 

 

K bodom 3 a 4: Správu o činnosti SAV za rok 2012 predniesol J. Pastorek. V úvode znova 

ospravedlnil podpredsedníčku SAV pre ekonomiku V. Rosovú a uviedol, že svoje 

vystúpenie o činnosti SAV spojí s návrhom Záverečného účtu SAV za rok 2012. 

Vzhľadom na to, že obidva materiály boli rozoslané členom Snemu SAV v predstihu, 

J. Pastorek sa krátko venoval jednotlivým bodom správy. Zameral sa pri tom na projekty 

riešené na pôde SAV a snahy P SAV o navýšenie prostriedkov na agentúru VEGA 

a APVV, ocenil nárast výstupov i kontinuálny rast počtu citácií, ktoré sú svedectvom 

o kvalite vedeckej práce na SAV. Venoval sa rozpočtu kapitoly SAV, kde sa podarilo 

zastaviť jeho medziročný pokles, poukázal aj na jeho vývin a čerpanie v roku 2012. 

Upriamil sa aj na doktorandské štúdium a významné vedecké podujatia, ktoré 

organizovala SAV. V záverečnej časti svojho vystúpenia sa zameral na porovnanie SAV 

s podobnými inštitúciami v okolitých krajinách a poukázal na nutnosť ďalej sa zlepšovať 

i na potrebu pritiahnutia a motivácie mladých v SAV. 

J. Sedlák poďakoval za prednesenie obidvoch správ a otvoril diskusiu k predloženým 

materiálom. V krátkej diskusii členovia snemu upozornili na formálne chyby v správe 

a na nutnosť jej dôkladnej jazykovej korektúry (K. Gmucová, Ľ. Lacinová). J. Pastorek 

poďakoval za všetky pripomienky a požiadal diskutujúcich, aby zaslali svoj pripomienky 
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elektronickou cestou. V ďalšej časti sa diskutujúci zamerali na príčiny zaostávania SAV 

v porovnaní s podobnými organizáciami vo svete, výber najkvalitnejších výstupov SAV 

v minulom roku a problém odchodu mladých, ako aj na prípadné doplnenie tejto 

problematiky do záverečnej správy (D. Magdolen, E. Bičarová, K. Marhold, K. Iždinský). 

J. Pastorek uviedol, že si netrúfa odpovedať, ktorá z prác uvedených v správe za rok 2012 

je najkvalitnejšia a že kvalita sa ukáže až časom. Ďalej uviedol, že problémom SAV je 

efektivita, čo dokumentoval na príklade akreditácie vedeckým organizácií a jej dopadu na 

odmeňovanie, ako aj na otázku priorít. Podľa jeho odpovede si P SAV plne uvedomuje 

problém odchodu i návratu mladých späť na Slovensko po pobyte v zahraničí. Cieľom 

SAV bolo a bude vytvárať vhodné prostredie pre mladých, či už finančné alebo 

personálne. Informoval o aktivitách P SAV v tomto smere, napr. o zriadení Štipendia 

SAV a o snahách o zaviesť reinštalačné granty. Po jeho odpovedi J. Sedlák uzatvoril 

diskusiu k tomuto bodu a Z. Magurová predložila návrh uznesenia k bodom 3. a 4. bodu, 

ktoré snem väčšinou hlasov schválil. 

 Uznesenie č. 1 

Snem SAV schválil Výročnú správu o činnosti SAV za rok 2012 s pripomienkami, 

ktoré odzneli v diskusii. 

Uznesenie č. 2 

Snem SAV schválil Návrh Záverečného účtu SAV za rok 2012. 

 

K bodu 5: Správu o činnosti Snemu v poslednom trimestri predniesol jeho predseda 

J. Sedlák. Keďže podstatná časť jeho správy je súčasťou Správy o činnosti SAV za rok 

2012, len krátko sa venoval sumarizácii činnosti Snemu SAV v tomto období. 

Informoval, že v tomto období sa uskutočnili 3 zasadania Snemu SAV a 15 zasadaní 

výboru Snemu SAV, na ktorých sa riešili najdôležitejšie problémy života SAV, najmä 

problémy v súvislosti s plánovanou transformáciou SAV, akreditáciami organizácii SAV 

a voľbami členov P SAV na funkčné obdobie 2013 – 2017. Po krátkej diskusii, v ktorej 

diskutujúci vyjadrili svoju spokojnosť s prácou Výboru Snemu SAV a spoluprácou s ním 

(K. Kollár, K. Iždinský, J. Pastorek), Z. Magurová prečítala návrh uznesenia k tomuto 

bodu: 

 Uznesenie č. 3 

Snem SAV zobral na vedomie Správu o činnosti Snemu SAV v poslednom trimestri 

funkčného obdobia 2009 – 2013. 

 

K bodu 6: V tomto bode ako prvý vystúpil J. Sedlák, ktorý informoval o odpovedi predsedu 

SAV J. Pastorka na interpeláciu výboru Snemu SAV. Informoval, že kompletné znenie 

odpovede bude prílohou zápisnice výboru snemu. Keďže táto zápisnica ešte nebola v čase 

konania snemu verejne dostupná, krátko informoval o histórii vzniku tejto interpelácie 

a jej obsahu. Zámerom interpelácie bolo zlepšiť informovanosť o prebiehajúcom procese 

transformácie a na základe obsahu odpovede Výbor Snemu SAV navrhol zriadenie 

komisie SAV pre transformáciu, ktorej členmi by mali byť aj zástupcovia Snemu SAV. 

Z Magurová potom spresnila podrobnosti návrhu. Uviedla, že kvôli tomuto návrhu nie je 

nutné meniť štatút SAV a navrhla, aby sa funkčné obdobie komisie neviazalo na funkčné 

obdobie P SAV a trvalo až do ukončenia procesu transformácie. 

 V rozsiahlej diskusii na túto tému potom vystúpili viacerí členovia Snemu SAV 

s otázkami zameranými na problém kreovania a zloženia komisie (Z. Bartošová, Z. 

Magurová, J. Sedlák, K. Gmucová). Do diskusie sa zapojil aj predseda SAV J. Pastorek, 

ktorý upozornil, že takáto komisia už existuje a predseda Snemu SAV je jej členom. Po 

dlhšej diskusii (J. Sedlák, J. Pastorek, M. Koóš, D. Magdolen, Z. Bartošová, 

Z. Magurová) vysvitlo, že aj keď komisia bola zriadená, vzhľadom na formálne problémy 

s legislatívnym rámcom doteraz nezačala svoju činnosť. Viacerí členovia snemu 
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požadovali, aby členovia komisie boli zverejnení na internetovej stánke SAV, kde sú 

dostupné informácie aj o ostatných komisiách (Z. Bartošová, P. Žeňuch). Po ďalšej 

diskusii snem akceptoval možnosť len doplnenia existujúcej komisie (J. Sedlák, J. 

Pastorek, D. Magdolen, Z. Bartošová, Z. Magurová, K. Iždinský, V. Cambel). J. Pastorek 

upozornil, že komisia je iba poradným orgánom P SAV a všetky zámery v oblasti 

transformácie musí schváliť Snem SAV. 

V hlasovaní potom Snem SAV tesnou väčšinou hlasov (18 za/10 proti/6 zdržal sa) 

schválil návrh doplniť už existujúcu komisiu SAV pre transformáciu o novozvolených 

predsedov komôr Snemu SAV. 

Uznesenie č. 4 

Snem SAV zaväzuje P SAV, aby do konca mája 2013 doplnilo Komisiu pre prípravu 

transformácie SAV o novozvolených predsedov komôr, ktorí nevykonávajú funkciu 

predsedu Snemu SAV. 

 

V rámci tohto bodu potom vystúpil K. Kollár, ktorý konštatoval, že množstvo práce 

v P SAV každoročne stúpa, s čím stúpajú aj nároky na členov P SAV a navrhol, aby 

všetci členovia P SAV mali 100 % úväzok v P SAV. Tento návrh predseda SAV 

J. Pastorek privítal a stotožnil sa s ním, pričom upozornil na nové výzvy a nové 

povinnosti pre členov P SAV. Naznačil aj možnosť profesionalizácie vedenia niektorých 

komisií SAV. Snem SAV k návrhu K. Kollára neprijal žiadne uznesenie. 

 

K bodu 7: Predseda Snemu SAV J. Sedlák odovzdal ďakovné listy členom Výboru Snemu 

SAV a predsedovia jednotlivých komôr odovzdali ďakovné listy členom svojich komôr. 

Taktiež predseda SAV J. Pastorek ocenil prácu výboru, poďakoval za navzájom prospešnú 

spoluprácu a odovzdal ďakovné listy členom Výboru Snemu SAV. 

 

K bodu 8: Predseda Snemu SAV J. Sedlák potom poďakoval prítomným za aktívnu účasť 

nielen počas tohto rokovania, ale aj počas celého funkčného obdobia Snemu SAV 

a rokovanie Snemu SAV vo funkčnom období2009 – 2013 ukončil o 14.50 hod. 

 

 

V Bratislave dňa 30. 4. 2013 

 

Zapísal: P. Pristaš 

Overil: J. Klačka 

 

 

                                                                  Ján Sedlák  

                                                                  predseda Snemu SAV 


