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

 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 
1.       Otvorenie 
2.       Schválenie programu 
3.       Voľba pracovných komisií (mandátovej a návrhovej) 
4.       Informácia o aktuálnej situácii v SAV, vrátane informácie o stave príprav  

 transformácie organizácií  SAV (J. Pastorek) 
5.       Prerokovanie a schválenie návrhu Zásad tvorby rozpočtu RO a určenia výšky  

príspevku PO SAV v roku 2014 (P. Šajgalík) 
6.       Rozličné 

a) Novela pravidiel výberového konania  na obsadzovanie miest riaditeľov vedeckých 
organizácií SAV  

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

o 13.10 hod. Privítala členov snemu a ospravedlnila sa za problémy 
s elektronickou distribúciou materiálov k rokovaniu Snemu SAV. Privítala na 
rokovaní novú členku Snemu SAV za Ústav hudobnej vedy SAV Mgr. Janu 
Belišovú, PhD., a konštatovala, že snem je uznášaniaschopný. 

 
K bodu 2:  Z. Magurová upozornila na zmenu programu rokovania, keď v súvislosti 

s pracovnou zaneprázdnenosťou členov P SAV navrhla, aby sa bod rokovania 6a 
presunul pred bod 4. Prítomní členovia snemu takto zmenený program 
jednomyseľne schválili. 

 Vedením zápisu predsedníčka Snemu SAV poverila P. Pristaša a overením 
zápisu M. Vrzgulovú. 

 
K bodu 3:  Predsedníčka snemu predniesla návrh na členov mandátovej a návrhovej  

komisie.  

� Návrhová komisia: P. Žeňuch (predseda), I. Budinská, Ľ. Lacinová 
� Mandátová komisia: M. Koóš (predseda), J. Klačka, P. Matiašovský 

 Zloženie komisií prítomní členovia snemu schválili. 
 
K bodu 6a:  Návrh Novely pravidiel výberového konania  na obsadzovanie miest riaditeľov 

vedeckých organizácií SAV predniesol J. Koppel. Uviedol, že návrh bol 
vypracovaný na základe uznesenia Snemu SAV a spresňuje doteraz existujúce 
pravidlá. V krátkej diskusii členovia snemu upozornili na nejednoznačné kritéria 
pre kandidátov zo zahraničia (D. Majcin). Z. Magurová navrhla, aby sa znenie  
uznesenia k tomuto problému pripravilo na budúce rokovanie Snemu SAV, 
s čím členovia snemu súhlasili a návrh novely pravidiel vzali na vedomie: 

 



Uznesenie: Snem SAV berie na vedomie “Pravidlá výberového konania na obsadzovanie 
miest riaditeľov vedeckých organizácií SAV” – novelizované znenie zo 7. 11. 
2013. 

 
 
K bodu 4:  Z. Magurová požiadala predsedu SAV, aby predniesol informácie o aktuálnej 

situácii v SAV a o stave príprav transformácie organizácií  SAV. V úvode 
svojho vystúpenia sa J. Pastorek venoval problematike rozpočtu. Uviedol, že 
krátenie nie je až tak výrazné, ale aj tak predstavuje viac ako 2,6 milióna eur. 
P SAV bolo a bude nútené na toto krátenie reagovať a upozornil na nutnosť 
znižovania počtu zamestnancov. Prioritami P SAV sú veľké projekty (vedecké 
parky) a centrá výskumu, transformácia SAV a podpora mladých vedeckých 
pracovníkov. V súvislosti s transformáciou prebiehajú prípravné kroky. Zákon 
o VVI je zaradený do legislatívneho plánu vlády, jeho predkladateľom bude 
Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR. Upozornil na problémy 
s implementáciou tohto zákona a uviedol, že predpokladá, že od 1. 1. 2015 sa 
organizácie SAV zmenia na VVI. Informoval o aktivitách Vedeckej rady SAV, 
ktorá vyjadrila principiálny nesúhlas s pracovnou verziou Operačného programu 
výskum a inovácie a požaduje jeho prepracovanie. Vedecká rada SAV taktiež 
apelovala na situáciu v APVV, ktorá nemá dostatočné finančné prostriedky.  

 V krátkej diskusii sa členovia snemu venovali najmä problematike 
transformácie, optimálnej veľkosti a spôsobom spájania organizácii SAV 
(P. Samuely, E. Višňovský). J. Pastorek  uviedol, že tento problém vyžaduje 
diskusiu na viacerých úrovniach tak, aby sa zachovali mená ústavov, pričom sa 
bude brať na zreteľ aj regionálny aspekt.  

 K tomuto bodu programu Snem SAV schválil nasledovné uznesenie: 
 
Uznesenie:  Snem SAV berie na vedomie informáciu o aktuálnej situácii v SAV, vrátane 

informácie o stave príprav transformácie organizácií SAV. 
 
 
K bodu 5:  Z. Magurová podľa programu rokovania požiadala podpredsedu SAV pre 

ekonomiku, aby predstavil “Zásady tvorby rozpočtu RO a určenia výšky 
príspevku PO SAV v roku 2014”. P. Šajgalík vo svojom vystúpení vysvetlil, 
prečo v zásadách nie sú uvedené konkrétne čísla. Uviedol, že predložené zásady 
sa oproti minulému roku výrazne nezmenili, zmenil sa však rozpočet kapitoly 
SAV. Definoval záväzné ukazovatele rozpočtu a opísal plánované rozdelenie 
prostriedkov, pričom upozornil najmä na zmeny oproti zásadám z minulého roka 
(čerpanie účelových prostriedkov a pod.). Krátko vysvetlil mechanizmus 
výpočtu prostriedkov pre jednotlivé organizácie a upozornil na nový bod zásad, 
ktorým je premietnutie zníženia mzdových prostriedkov pre SAV na jednotlivé 
organizácie. 

 V diskusii zazneli viaceré otázky na očakávanú redukciu mzdových prostriedkov 
pre kapitolu SAV (K. Nemoga), problém valorizácie v roku 2014 (K. Gmucová), 
a mechanizmus opatrení zohľadňujúcich kvalifikačnú štruktúru organizácií SAV 
(I. Budinská). P. Šajgalík odpovedal, že krátenie predstavuje asi 2,7% mzdového 
fondu, v rozpočte nateraz nie je zahrnutá plánovaná valorizácia miezd a uviedol, 
že mechanizmus zohľadňujúci  kvalifikačnú štruktúru organizácii sa ešte len 
pripravuje, keďže predpokladá, že by mal zohľadniť zmeny za ostatných 
5 rokov. Diskusia k problematike prenájmov (otázky K. Gmucová, I. Budinská, 



odpovede P. Šajgalík) viedla k formulácii pozmeňovacieho návrhu 
(K. Gmucová) ku tvorbe zdrojov Fondu údržby a opráv, ktorý vypúšťa 
formuláciu „do výšky 30 %  RO SAV a 50 % PO SAV z čistého nájomného za 
prenajatý nehnuteľný majetok v správe organizácií SAV“ a nahrádza ju 
formuláciou „vo výške 30 %  v prípade RO SAV a 50 % v prípade PO SAV 
z čistého nájomného za prenajatý nehnuteľný majetok v správe organizácií 
SAV“. Najrozsiahlejšia diskusia sa týkala zmeny zásad, ktorými sa vypúšťa 
z mechanizmu prerozdeľovania mzdových prostriedkov jednotlivými 
oddeleniami vied súhlas príslušnej komory Snemu SAV, na čo upozornila 
I. Budinská a navrhla doplnenie textu zásad o povinnosť prerokovať spôsob 
prerozdelenia mzdových prostriedkov v jednotlivých komorách. Z. Bartošová 
podala ďalší pozmeňovací návrh, na základe ktorého by sa vyžadoval súhlas 
komôr tak, ako to platilo v minulom roku. Viacerí diskutujúci podporili na 
základe dikcie Zákona o SAV, ktorý ukladá SAV povinnosť prerozdeliť časť 
prostriedkov s ohľadom na výsledky pravidelného hodnotenia organizácií, 
znenie predložené podpredsedom SAV pre ekonomiku (J. Sedlák, K. Iždinský, 
K. Gmucová, J. Pastorek, P. Šajgalík). V hlasovaní potom Snem SAV neschválil 
pozmeňujúce návrhy I. Budinskej a Z. Bartošovej k spôsobu prerozdeľovania 
mzdových prostriedkov a schválil pozmeňujúci návrh K. Gmucovej k tvorbe 
Fondu údržby a opráv. 

 
 
Uznesenie:  Snem SAV schvaľuje “Zásady tvorby rozpočtu RO a určenia výšky príspevku PO 

SAV v roku 2014” s pozmeňujúcim návrhom týkajúcim sa spôsobu tvorby Fondu 
údržby a opráv. 

 
 
K bodu 6:  Z. Magurová, predsedníčka Snemu SAV informovala o zámere P SAV na 

prechod Molekulárno-medicínskeho centra SAV zo špecializovaného pracoviska 
na vedeckú organizáciu.  
V ďalšej diskusii k tomuto bodu zaznela len otázka na mechanizmus stanovenia 
koeficientov náročnosti pre komisie VEGA (Z. Kusá). J. Pastorek odpovedal, že 
tieto koeficienty stanovuje Predsedníctvo VEGA. 

 
K bodu 7:  Z. Magurová poďakovala všetkým prítomným za účasť, zaželala im pokojné 

sviatky, veľa úspechov v roku 2014 a ukončila zasadnutie Snemu SAV o 16.30 
hod. 

 
 
 
V Bratislave, 11. januára 2014 
 
 
Zapísal: P. Pristaš 
Overila: M. Vrzgulová 
 
                                                                                       Zuzana Magurová,v.r. 
                                                                                   predsedníčka Snemu SAV 
 


