
Zápisnica zo zasadnutia Snemu SAV, ktoré sa konalo 
dňa 17. septembra 2013 o 13.00 hod. 

 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Schválenie programu 
3. Voľba pracovných komisií (mandátovej a volebnej, návrhovej) 
4. Informácia o vývoji čerpania rozpočtu v roku 2013 a výhľadoch na budúci rok 

(P. Šajgalík) 
5. Voľba externých členov Vedeckej rady SAV 
6. Programové vyhlásenie Predsedníctva Slovenskej akadémie vied vo funkčnom 

období 2013 – 2017 (J. Pastorek) 
7. Schválenie zmien Štatútu SAV (J. Pastorek) 
8. Rozličné 
9. Záver 

 
 
K bodu 1:  Zasadnutie Snemu SAV otvorila Z. Magurová, predsedníčka Snemu SAV, 

o 13.10 hod. Privítala prítomných členov snemu a informovala, že Snem SAV je 
uznášaniaschopný. 

 Snem SAV si na návrh K. Kollára minútou ticha uctil pamiatku zosnulého 
Milana Zemka, pracovníka Historického ústavu SAV. 

 
K bodu 2:  Z. Magurová predložila snemu na schválenie návrh programu zasadnutia. 

Prítomní program jednomyseľne schválili. 
 Vedením zápisu predsedníčka snemu poverila ako zapisovateľa P. Žeňucha a ako 

overovateľa J. Sedláka. 
 
K bodu 3:  Predsedníčka snemu predniesla návrh na členov pracovných komisií – návrhovej 

a spoločnej mandátovej a volebnej komisie. Keďže voľby externých členov 
Vedeckej rady (VR) SAV sa podľa platnej legislatívy realizujú po komorách, 
Z. Magurová predložila aj návrhy na členov návrhovej a mandátovej subkomisie 
pre jednotlivé komory Snemu SAV. 

� Návrhová komisia: M. Vrzgulová (predsedníčka), R. Komžík, 
M. Dubovický. 

� Spoločná mandátová a volebná komisia: M. Koóš (predseda), K. Kollár, 
P. Matiašovský; členovia komisie sú zároveň predsedami subkomisií 
v komorách snemu. 

� Mandátová a volebná subkomisia I. komory Snemu SAV: P. Matiašovský, 
P. Pekárová, M. Tyšler. 

� Mandátová a volebná subkomisia II. komory Snemu SAV: M. Koóš, 
J. Gálik, Š. Zórad. 

� Mandátová a volebná subkomisia III. komory Snemu SAV: K. Kollár, 
D. Magdolen, M. Zavacká. 

 Zloženie komisií a subkomisií prítomní členovia snemu schválili. 



K bodu 4:  Informáciu o čerpaní rozpočtových prostriedkov v roku 2013 a o výhľadoch 
rozpočtu na rok 2014 predniesol P. Šajgalík. Zdôraznil, že v roku 2013 je 
čerpanie rozpočtových zdrojov na výskum a vývoj k aktuálnemu dňu vo výške 
64%, na mzdy bez odvodov sa v rozpočtových organizáciách vyčerpalo 65%, 
v príspevkových organizáciách (nejde o záväzný ukazovateľ) sa vyčerpalo 69% 
prostriedkov. Na štipendiá sa v rozpočtových organizáciách vyčerpalo 
(v tisícoch) 3 169 eur a v príspevkových organizáciách 1 737 eur. P. Šajgalík 
konštatoval, že čerpanie je vyrovnané a rovnomerné a vývoj čerpania 
prostriedkov sleduje Ministerstvo financií (MF) SR prostredníctvom Štátnej 
pokladnice. Návrh rozpočtu na rok 2014 v kapitole SAV je zverejnený na stránke 
MF SR a nateraz je oproti tohtoročnému rozpočtu temer nezmenený; jeho 
mierne zvýšenie súvisí s plánovaným zvýšením príjmov kapitoly. V súvislosti 
s avizovaným možným znížením rozpočtu na rok 2014 (informácia v liste 
riaditeľom organizácií SAV z 30. júla 2013 a po mimoriadnom Sneme SAV aj 
pre členov snemu) sa situácia s návrhom rozpočtom monitoruje. Vo štvrtok 19. 
septembra 2013 bude predseda SAV o financovaní kapitoly SAV rokovať 
s ministrom financií. 

 Diskusia: V rozprave k prednesenej informácii I. Budinská poukázala na to, že 
v tlači sa objavili informácie o podpise dohody predsedom SAV a ministrom 
školstva SR o troch „veľkých výzvach“ (projektoch); E. Višňovský sa 
informoval o možnosti vyčísliť výdavky v kapitole SAV na prierezové pomocné 
a podporné činnosti, ktoré vykonávajú servisné a špecializované pracoviská. 
P. Šajgalík uviedol, že SAV sa uchádza o vybudovanie Univerzitného vedeckého 
parku pre biomedicínu, Centra aplikovaného výskumu materiálov (obidve) 
v Bratislave a Centra výskumu progresívnych materiálov mimo Bratislavy, 
zároveň dodal, že nie je zložité zistiť výšku výdavkov na prierezové pomocné 
a podporné činnosti. 

 
Uznesenie: Snem SAV berie na vedomie „Informáciu o vývoji čerpania rozpočtu v roku 2013 

a výhľadoch na budúci rok.“ 
 
K bodu 5:  V úvode predsedníčka snemu informovala prítomných o mechanizme voľby 

externých členov VR SAV. Konštatovala, že pre funkčnosť VR SAV je potrebné 
zvoliť 5 externých členov. 

 J. Pastorek, predseda SAV, pri predstavovaní kandidátov na externých členov VR 
SAV zdôraznil, že Zákon o SAV určuje počet delegovaných členov VR SAV – 
jedného zástupcu sektora vysokých škôl (deleguje Rada vysokých škôl) 
a jedného zástupcu z podnikateľského sektora výskumu a vývoja (deleguje 
reprezentatívne združenie zamestnávateľov). Prirodzenou ambíciou akadémie je, 
aby vo VR SAV mali zastúpenie predstavitelia univerzít, s ktorými SAV 
spolupracuje pri strategických vedeckovýskumných projektoch a ktorí sa aktívne 
presadzujú v systéme riadenia vednej politiky. V tejto súvislosti predseda SAV 
požiadal prítomných členov snemu o ústretovosť pri voľbe 5 externých členov 
VR SAV. Po krátkej diskusii (S. Konečný, J. Pastorek, P. Šajgalík) predsedníčka 
Snemu SAV vysvetlila prítomným členom snemu, ako realizovať úpravu 
hlasovacieho lístka tak, aby odovzdaný hlasovací lístok bol platný. 

 Po sčítaní odovzdaných hlasov M. Koóš, predseda spoločnej volebnej 
a mandátovej komisie, oznámil výsledky volieb externých členov VR SAV. 

 Po vyhlásení výsledkov predniesol návrh uznesenia na schválenie výsledkov 
volieb: 



Uznesenie:  Snem SAV schvaľuje výsledky volieb externých členov Vedeckej rady SAV, ktorí 
pri sčítaní hlasov po komorách získali nasledujúce počty percentuálnych 
podielov kladných hlasov (v abecednom poradí): 

 Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.  – 76,2% hlasov 
 prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.  – 79,9% hlasov 
 prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.  – 78,3% hlasov 
 prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.  – 79,9% hlasov 
 prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.  – 75,5% hlasov 
   
K bodu 6:  Z. Magurová podľa programu rokovania požiadala predsedu SAV, aby predstavil 

„Programové vyhlásenie Predsedníctva SAV.“ Programové vyhlásenie mali 
členovia snemu k dispozícii v predstihu, preto J. Pastorek stručne opísal jeho 
obsah a ozrejmil ciele P SAV. 

 Diskusia: Z. Kusá poukázala na skutočnosť, že rozprava k predloženému 
programovému vyhláseniu má predovšetkým akademický charakter, keďže snem 
berie programové vyhlásenie na vedomie. Poukázala pritom na to, že 
v programovom vyhlásení nie je dostatočne zastúpený záujem III. OV, a preto 
bude na zasadnutí III. komory Snemu SAV žiadať o vysvetlenie členov 
predsedníctva za tretie oddelenie vied. E. Višňovský v diskusii konštatoval, že 
programové vyhlásenie je veľmi všeobecné, preto nemá žiadne závažné 
pripomienky. Za kľúčové pokladá prípravu zákona o VVI a zákona o SAV. 
Zároveň konštatoval, že SAV dobieha európsku a svetovú vedu. O. Križanová 
v reakcii k tomu uviedla, že v niektorých vedných odboroch SAV nepotrebuje 
dobiehať ani európsku, ani svetovú vedu, preto žiada opatrnejšie narábať 
s vyhláseniami tohto typu. Členovia snemu majú možnosť návrh 
pripomienkovať a predložiť odporúčania, ktoré Predsedníctvo SAV zapracuje do 
programového vyhlásenia (P. Šajgalík a M. Koóš). Podrobnejšie o stabilizácii 
financovania vedy a výskumu diskutovali D. Magdolen a E. Majková, ktorá 
konštatovala, že predvídateľnosť financovania SAV je možná v časovom 
horizonte, ktorý každoročne poskytuje zákon o štátnom rozpočte. O hľadaní 
možností na spoločnú akreditáciu VŠ a SAV hovoril P. Komžík. P. Samuely 
konštatoval, že transformácia SAV je v rukách P SAV, preto v programovom 
vyhlásení očakával formuláciu, že bude zrealizovaná v roku 2015. Aj 
K. Iždinský v programovom vyhlásení privítal bod o realizácii transformácie 
SAV. J. Pastorek v ďalšej diskusii zdôraznil, že SAV iniciuje veľké projekty, 
snaží sa o posilnenie financovania APVV a že napriek momentálnej ťažkej 
pozícii SAV programové vyhlásenie stavia reálne ciele. 

 
Uznesenie:  Snem SAV berie na vedomie Programové vyhlásenie Predsedníctva Slovenskej 

akadémie vied vo funkčnom období 2013 – 2017. 
 
K bodu 7:  Z. Magurová, predsedníčka Snemu SAV, k návrhu zmien v Štatúte SAV, ktorý 

predložilo snemu Predsedníctvo SAV, vysvetlila, že o zmenách v štatúte sa 
hlasuje aklamačne po komorách. 

 Štatút SAV zo dňa 17. júna 2009 (úplné znenie ako vyplýva zo zmien 
a doplnkov schválených Snemom SAV dňa 26. mája 2009) v znení zmien 
a doplnkov z 22. januára 2011 sa mení a dopĺňa nasledovne: 
� V čl. VII. Štruktúra akadémie sa v ods. 2 písm. a) vypúšťa slovné spojenie 

„podpredseda akadémie pre vzdelávanie a doktorandské štúdium.“ 



� V čl. XVIII Poradné orgány sa v ods. 3 vypúšťa písm. b) komisia pre vednú 
politiku a prognózy vývoja vedy a spoločnosti a písm. c) komisia pre 
spoluprácu s vysokými školami. Čl. XVIII ods. 3 znie: „(3) Spoločným 
poradným orgánom vedeckej rady akadémie a predsedníctva akadémie je 
komisia pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov.“ 

� V čl. XVIII Poradné orgány sa v ods. 4 písm. j) nahrádza slovné spojenie 
„komisia pre infraštruktúru“ slovným spojením „komisia pre infraštruktúru 
a štrukturálne fondy“ a písm. k) „komisia pre duševné vlastníctvo“ sa 
nahrádza slovným spojením „komisia pre duševné vlastníctvo, inovácie 
a technologický transfer.“ 

� V čl. XVIII Poradné orgány sa v ods. 4 vkladá nové písm. r), ktoré znie: „r) 
komisia pre transformáciu SAV.“ 

� V čl. XXV Ú činnosť sa za ods. 3 dopĺňa ods. 4, ktorý znie: „(4) Zmeny 
a doplnky štatútu akadémie schválil snem akadémie dňa 17. 9. 2013. Týmto 
dňom nadobúdajú platnosť a účinnosť.“ 

� Poradné orgány podľa čl. XVIII ods. 4, písm. j) a k), ktoré vznikli podľa 
doterajších predpisov sa od 17. 9. 2013 považujú za poradné orgány 
akadémie v zmysle zmien a doplnkov štatútu akadémie schválených 
snemom akadémie dňa 17. 9. 2013. 

 
Uznesenie:  Snem SAV schvaľuje zmeny Štatútu SAV s výsledkom hlasovania 73,4 

percentuálnych podielov kladných hlasov (po komorách 68,8; 68,8; 83,3). 
 Snem SAV poveruje P SAV vypracovať kompletné znenie Štatútu SAV do 14 dní 

od zverejnenia a schválenia zápisnice zo zasadnutia Snemu SAV. 
 
K bodu 8:  Z. Magurová informovala snem, že dňa 10. 6. 2013 bol Výboru Snemu (VS) 

SAV doručený list predsedu SAV, v ktorom P SAV predkladá súhlas MF SR so 
zánikom príspevkovej organizácie Správa účelových zariadení (SÚZ) SAV a s 
jej zlúčením so SAV, rozpočtovou organizáciou k 1. júlu 2013 a zároveň 
rozhodnutie SAV o zániku príspevkovej organizácie s právnym nástupcom. 

 Na základe listov predsedu SAV doručených VS SAV dňa 2. mája 2013 
a 1. augusta 2013 Z. Magurová oznámila Snemu SAV rozhodnutie P SAV 
preradiť Ústav informatiky SAV do skupiny technických vied v rámci prvého 
oddelenia vied a rozhodnutie preradiť Ústav genetiky a biotechnologií rastlín 
SAV do skupiny poľnohospodárskych a veterinárnych vied v rámci druhého 
oddelenia vied. 

 
Uznesenie:  Snem SAV doručené oznámenia berie na vedomie. 
 
 V rámci 8. bodu rokovania snemu bola na schválenie predložená aj zmena 

v „Pravidlách výberového konania na obsadzovanie miest riaditeľov vedeckých 
organizácií SAV“ (úplné znenie v rozsahu novelizácie schválenej 
Predsedníctvom SAV dňa 3. februára 2011). 

 Návrh sa týka toho, aby sa v ods. 4. Výberová komisia v bode d) za vetu 
„V spolupráci s vedeckou radou organizácie zabezpečí predstavenie uchádzačov, 
ktorí predložia zamestnancom organizácie svoj návrh koncepcie a riadenia 
organizácie“ vložila ďalšia veta v znení „Predloženú koncepciu uchádzač 
obhajuje formou odpovedí na otázky zamestnancov organizácie.“ 

 



Uznesenie:  Snem SAV zaväzuje P SAV doplniť „Pravidlá výberového konania na 
obsadzovanie miest riaditeľov vedeckých organizácií SAV“ v zmysle schváleného 
návrhu. 

 
 Na rokovanie snemu I. Budinská predložila návrh, v ktorom žiadala zlepšiť 

slabú informovanosť akademickej obce SAV o rokovaniach P SAV. Poukázala na 
stručnosť zápisníc, ktoré dostávajú členovia snemu i riaditelia organizácií 
z rokovaní P SAV. Žiadala, aby Rokovací poriadok SAV neumožňoval 
predsedníctvu prekladať na rokovanie P SAV materiály, ktoré nie sú vopred 
zverejnené na intranete SAV (nielen na intranete P SAV). V diskusii (J. Sedlák, 
J. Pastorek, J. Marušiak, D. Podmaková, E. Majková, J. Lapin) vysvetľovali 
citlivosť viacerých materiálov, ktoré sa na zasadnutiach P SAV prerokúvajú vždy 
za účasti dvoch členov výboru snemu a dvoch zástupcov odborov, pričom zápis 
z rokovania P SAV je overovaný. V. Páleník a I. Budinská odporúčali hľadať 
najjednoduchšiu cestu sprístupňovania prerokúvaných materiálov akademickej 
obci SAV. Z. Bartošová uviedla, že miera informovanosti v SAV je oveľa 
menšia, ako je na Slovensku bežné. K. Nemoga, J. Kopáček, K. Gmucová 
a K. Iždinský argumentovali už existujúcimi mechanizmami sprístupňovania 
materiálov. M. Pekník poznamenal, že snem zvolil P SAV, ktoré má plnú 
zodpovednosť za vykonané kroky. Prítomní členovia snemu po diskusii prijali 
s počtom 34 kladných hlasov uznesenie. 

 
Uznesenie:  Snem zaväzuje P SAV, aby riaditeľom a členom Snemu SAV distribuovalo 

zápisnice z rokovaní P SAV vrátane príloh. 
 
 E. Višňovský predložil na rokovanie návrh stanoviska snemu k schválenému 

uzneseniu P SAV č. 53.C zo dňa 1. augusta 2013, v ktorom poukazoval na 
nejasnosti a nesúlad tohto uznesenia so Štatútom Snemu SAV a Zákonom o SAV. 
Po krátkej a konštruktívnej diskusii (P. Pekárová, J. Sedlák, Z. Magurová, 
D. Podmaková) a po odporúčaní, aby sa materiál najskôr prediskutoval na 
zriadenom diskusnom fóre diskusia.snem@sav.sk, E. Višňovský svoj návrh 
z rokovania stiahol. 

 
 Podobne V. Páleník a I. Budinská stiahli svoj vopred distribuovaný návrh na 

zriadenie statusu emeritných pracovníkov a vytvorenie fondu na ich 
financovanie s tým, že sa najskôr prediskutuje na fóre diskusia.snem@sav.sk. 

 
 Z. Magurová ukončila zasadnutie Snemu SAV o 16.40 hod. 
 
 
V Bratislave dňa 30. septembra 2013 
 
Zapísal: P. Žeňuch 
Overil: J. Sedlák 
Schválila:                                                                          Zuzana Magurová 
                                                                                     predsedníčka Snemu SAV 


