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Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Snemu SAV, 
ktoré sa konalo dňa 16. augusta 2013 o 12.30 hod. 

 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 

1. Otvorenie 
2. Schválenie programu zasadnutia 
3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie 
4. Vystúpenie predsedu SAV o pripravovanom krátení rozpočtu SAV a realizácii 

     programu ESO 
5. Diskusia 
6. Záver 

 
K bodu 1: Zasadnutie Snemu SAV otvorila o 12.45 hod. predsedníčka snemu Z. Magurová, 

ktorá privítala všetkých členov snemu a informovala, že je prítomných 51 členov snemu, 
a teda Snem SAV je uznášaniaschopný. 

 
K bodu 2: J. Sedlák krátko informoval o dôvodoch zvolania Snemu SAV a Z. Magurová 

následne požiadala o schválenie programu 

 Snem SAV väčšinou hlasov schválil návrh programu  
 
K bodu 3: Z. Magurová predložila návrh členov pracovných komisií. Snem SAV väčšinou 

hlasov zvolil: 

• Mandátovú komisiu v zložení: J. Klačka – predseda, M. Koóš, P. Matiašovský – 
členovia 

• Návrhovú komisiu v zložení: E. Višňovský – predseda, I. Budinská, 
M. Dubovický – členovia 

Vedením zápisu bol poverený P. Pristaš, za overovateľku bola zvolená M. Vrzgulová. 

Z. Magurová potom požiadala Snem SAV o súhlas s účasťou Dr. Flachbarta a 
Dr. Gajdošovej na rokovaní snemu, s čím Snem SAV súhlasil. 

 

K bodu 4: J. Pastorek v krátkom vystúpení informoval snem o návrhu na krátenie 
rozpočtovej kapitoly. Uviedol, že podobné krátenie sa navrhovalo aj v minulých rokoch 
a doteraz vždy sa ho podarilo zvrátiť. Upozornil však na odlišnosti od situácie 
v predošlých rokoch a to najmä na nárast dlhu SR a s tým súvisiace ustanovenia zákona 
o rozpočtovej zodpovednosti. Uviedol, že P SAV má pripravené argumenty proti 
plánovanému kráteniu a dúfa, že krátenie bude nižšie. P SAV rozporovalo návrh 
rozpočtu. K programu ESO uviedol, že príslušné uznesenie vlády SR stále platí a je 
iluzórne predpokladať, že sa nedotkne SAV. Pripravovaná reorganizácia SAV na sekcie 
je v súvislosti s ESO programom a cieľom snáh P SAV je transformácia na verejné 
výskumné inštitúcie (VVI). Vyjadril ľútosť nad tým, že priebeh transformácie nie je taký 
rýchly ako sa predpokladalo a uviedol, že do konca augusta má P SAV možnosť 
rozporovať aj návrh reorganizácie. 
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K bodu 5: V rozsiahlej diskusii potom vystúpili viacerí členovia Snemu SAV, ktorí podporili 
snahy P SAV o zníženie krátenia. Ich vystúpenia sa zamerali najmä na formálne 
problémy plánovaného krátenia rozpočtu, najmä na nezverejnenie listu Ministerstva 
vnútra SR o znížení rozpočtu a reorganizácii SAV (I. Budinská, J. Gálik, K. Nemoga, 
Z. Kusá, Z. Pekárová, M. Pekník, M. Tyšler, E. Višňovský, M. Vrzgulová), na 
problematiku programu ESO a diskusii o tom, či SAV spadá alebo nespadá do tohto 
programu (Z. Bartošová, Z. Kusá, M. Pekník, E. Višňovský) a na návrh P SAV na 
vytvorenie sekcií na základe už existujúcich oddelení a skupín ústavov s príbuznými 
vednými disciplínami (Z. Bartošová, I. Broska, Budinská, Z. Kusá, K. Gmucová, 
D. Magdolen, E. Višňovský). 

J. Pastorek a ďalší členovia P SAV v odozve na tieto vystúpenia vysvetlili reakciu P SAV 
na list Ministerstva vnútra SR. Uviedli, že predkladaný zámer reorganizácie organizácií 
SAV podľa sekcií je zámerom a bude sa o ňom ešte diskutovať. V každom prípade 
definitívny variant reorganizácie vyžaduje schválenie Snemom SAV. Ubezpečili členov 
Snemu SAV, že aj napriek plánovanému spájaniu ústavov si jednotlivé ústavy ponechajú 
svoje meno. 

K. Kollár upozornil, že uznesenie Snemu SAV  č. 3 z 18. 9. 2012  „ Snem SAV poveruje 
P SAV spracovať a predložiť Výboru Snemu SAV návrh modelov spájania organizácií 
SAV v súvislosti s prípravou transformácie SAV v termíne do 1. 12. 2012“ zostalo 
nenaplnené a navrhol začať diskusiu teraz, najmä keď bola zriadená Komisia pre 
transformáciu, s čím J. Pastorek súhlasil a upozornil, že návrhy na reorganizáciu síce boli 
vypracované, ale neboli schválené P SAV. 

Predsedovia I. a II. Komory Snemu SAV K. Iždinský a J. Sedlák informovali 
o výsledkoch rokovaní komôr. Obidve komory sa zhodli na tom, že východiskom by malo 
byť zrýchlenie transformačného procesu, ale upozornili na problémy spojené 
s prechodom na sekcie, resp. pri inom zlučovaní organizácií (strata „značky“ - názvu 
organizácie). 

V. Paleník vo svojom vystúpení konštatoval, že je realitou, že SAV spadá pod ESO 
a znova navrhol spojiť plánovanú reštrukturalizáciu s transformáciou. Navrhol zlúčenie 
servisných a špecializovaných organizácií SAV, upozornil na riziká vyplývajúce pre 
rozpočet SAV z vývoja ekonomiky a navrhol zriadenie fondu pre emeritných vedeckých 
pracovníkov. 

V rozsiahlej diskusii zaznelo 19 návrhov uznesení Snemu SAV, ktoré sumarizoval 
predseda návrhovej komisie E. Višňovský. V záverečnom hlasovaní o jednotlivých 
uzneseniach potom Snem SAV väčšinou hlasov schválil nasledovné uznesenia: 

 
1. Snem SAV berie na vedomie informáciu predsedu SAV o pripravovanom 

krátení rozpočtu a realizácii programu ESO. 
 

2. Snem SAV odsudzuje zámer krátiť rozpočet SAV v navrhnutej výške ako 
likvida čný pre rozvoj slovenskej vedy a vyjadruje plnú podporu stanovisku P 
SAV vyjadrenom v liste podpredsedu SAV P. Šajgalíka podpredsedovi vlády 
SR pre investície, podpredsedom vlády SR a ministrom financií a vnútra ako 
aj ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu, ktoré osvetľuje vážne 
celospoločenské dôsledky realizácie tohto zámeru. 

 
3. Snem žiada P SAV dať členom Snemu SAV k dispozícii list ministerstva 

vnútra SR vyjadrujúci sa k vnútornému usporiadaniu SAV. 
 

4. Snem SAV ukladá P SAV urýchliť prípravu transformácie SAV. 
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5. Snem žiada P SAV, aby zintenzívnilo diskusiu o reštrukturalizácii pracovísk 

SAV na základe analýzy súčasného stavu, nákladov a prínosov navrhovaných 
zmien. 

 
6. Snem SAV ukladá Výboru Snemu SAV odoslať list MV SR s poukázaním na 

špecifiká SAV, ktoré majú oporu v zákone NR SR. V liste následne vysvetliť, 
že sa nebráni racionalizácii svojej štruktúry, ale rozporovať zaradenie SAV do 
programu ESO spolu s organizáciami štátnej správy. Termín: 20. 8. 2013 

 
K bodu 6: Predsedníčka Snemu SAV Z. Magurová poďakovala prítomným za aktívny 

prístup k priebehu rokovania a zasadnutie Snemu SAV ukončila o 17.35 hod. 
 

 
V Bratislave dňa 12. 9. 2013 

 

Zapísal: P. Pristaš 
Overila: M. Vrzgulová 

 

 
                                                                  Zuzana Magurová  

                                                                  predsedníčka Snemu SAV 


