
Zápisnica zo zasadnutia Snemu SAV, 

ktoré sa konalo dňa 20. februára 2014 o 13.00 hod. 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

 
1. Otvorenie 

2 Schválenie programu 

3 Voľba pracovných komisií (mandátovej a návrhovej) 

4 Informácia o stave príprav transformácie organizácií SAV (J. Pastorek) 

5 Informácia riaditeľa ÚŠaP SAV o podkladových materiáloch k transformácii 

organizácií SAV (J. Švidroň) 

6. Informácie predsedov pracovných skupín Komisie pre transformáciu SAV o procese 

príprav odporúčaní pre Komisiu pre transformáciu SAV (Z. Magurová, J. Koppel, 

P. Šajgalík) 

7. Rozličné  

8 Záver 

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

o 12.30 hod. Privítala členov snemu, nového člena Snemu SAV za 

Elektrotechnický ústav SAV F. Gömöryho. Osobitne privítala zástupcov Ústavu 

štátu a práva SAV, ktorí sa podieľali na príprave podkladových materiálov 

k novelizácii zákona o SAV, zároveň konštatovala, že snem je 

uznášaniaschopný. 

 

K bodu 2:  Z. Magurová informovala členov snemu, že v súvislosti s pracovnou 

zaneprázdnenosťou predsedu SAV J. Pastoreka navrhuje zmenu programu 

rokovania oproti harmonogramu v pozvánke. Prítomní členovia snemu zmenený 

program jednomyseľne schválili. 

 Vyhotovením zápisu zo zasadnutia predsedníčka Snemu SAV poverila 

P. Pristaša a za jeho overovateľku určila M. Vrzgulovú. 

 

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

komisie. 

 Návrhová komisia: M. Vrzgulová (predsedníčka), M. Tyšler, Ľ. Lacinová 

 Mandátová komisia: M. Koóš (predseda), K. Kollár, P. Samuely 

 Zloženie komisií prítomní členovia snemu schválili. 

 
K bodu 4:  J. Pastorek vo svojom krátkom vystúpení vysvetlil dôvody, pre ktoré požiadal 

o zmenu programu a ďalej sa venoval otázkam, ktoré sa týkajú procesu prípravy 

transformácie SAV. Uviedol, že proces prebieha v rámci mantinelov 

stanovených Snemom SAV. Informoval o tom, že v rámci Komisie pre 

transformáciu SAV boli zriadené tri pracovné skupiny: pracovná skupina na 

riešenie majetku, pracovná skupina na riešenie pracovnoprávnych vecí 

a pracovná skupina na riešenie organizačnej štruktúry SAV a v.v.i. Na príprave 

legislatívy pracuje spoločná komisia zložená zo zástupcov Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu SR a SAV. Na jej rokovania je prizývaný aj zástupca 

Ministerstva financií SR. V nadväznosti na pripravovaný zákon o v. v. i. 
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navrhujeme len novelizáciu súčasného zákona o SAV a nie nový zákon o SAV. 

Legislatívny zámer novelizácie zákona o SAV má byť pripravený v marci tohto 

roku. Predseda SAV poďakoval zástupcom Ústavu štátu a práva SAV za 

kvalitnú prípravu podkladových materiálov pre rokovanie pracovných skupín 

Komisie pre transformáciu SAV a uviedol, že o konkrétnych záveroch budú 

informovať predsedovia jednotlivých pracovných skupín sami. Krátko sa 

venoval rizikám celého procesu transformácie, najmä problémom s majetkom 

a so zmenou organizačnej štruktúry. Upozornil na nutnosť zníženia počtu 

organizácií SAV najmä v súvislosti s možnosťou čerpania fondov EÚ, ale 

zároveň uviedol, že ústavy si zachovajú vysokú mieru samostatnosti. 

   

K bodu 5:  K tomuto bodu vystúpil J. Švidroň, riaditeľ Ústavu štátu a práva SAV. 

Informoval o histórii vzniku dokumentu s názvom "Stanovisko k príprave 

legislatívneho zámeru týkajúceho sa transformácie organizácií SAV v súvislosti 

s prípravou návrhu zákona o verejných výskumných inštitúciách”, ktorý bol 

členom Snemu SAV rozoslaný pred rokovaním snemu. Uviedol, že na základe 

právnej analýzy sa navrhuje iba novelizácia zákona o SAV, nie vytvorenie 

nového zákona. Východiskami pre toto stanovisko boli uznesenia Snemu SAV 

a P SAV. Uviedol, že verejné výskumné inštitúcie (v.v.i.) predstavujú nový typ 

právnickej osoby, na Slovensku doteraz neznámy, hoci je inšpirovaný príkladom 

z Českej republiky. 

 Z. Magurová poďakovala J. Švidroňovi za vystúpenie a vedenie schôdze prevzal 

J. Sedlák, ktorý požiadal Z. Magurovú, predsedníčku pracovnej skupiny na 

riešenie organizačnej štruktúry SAV a v.v.i., o vystúpenie. 

  

K bodu 6:  Z. Magurová vysvetlila, ako sa jej skupina kreovala a opäť zopakovala, že sa 

bude novelizovať iba existujúci zákon o SAV. Hlavné zmeny sa dotknú jeho 

tretej časti, venovanej organizáciám SAV, keď SAV bude zriaďovať v.v.i. na 

základe osobitného zákona. V novele zákona by mal zostať zachovaný pojem 

“ústav”, aj keď bez právnej subjektivity. Ostatné časti zákona budú len 

s minimálnymi zmenami, keď sa navrhuje, aby zostali zachované vnútorné 

i samosprávne orgány SAV, ako aj ich názvoslovie, právomoci a spôsob 

kreovania. Upozornila na niektoré doteraz nevyriešené problémy týkajúce sa 

učenej spoločnosti, vedeckých kolégií, kreovania Snemu SAV. Zároveň 

upozornila na nutnosť pripraviť vnútorné predpisy - štatúty SAV, Snemu 

SAV,  štatúty a  vnútroorganizačné predpisy v.v.i. 

 J. Sedlák poďakoval Z. Magurovej za vystúpenie. Následne Z. Magurová 

opätovne prevzala vedenie schôdze a požiadala o vystúpenie J. Koppela, 

predsedu pracovnej skupiny na riešenie  pracovno-právnych vzťahov. 

  Koppel uviedol, že nástupnická organizácia (v.v.i.) preberá všetky pracovno-

právne vzťahy. Predpokladá sa, že naďalej budú zamestnanci SAV odmeňovaní 

podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri 

výkone práce vo verejnom záujme s tým, že v novele Zákona o SAV sa navrhne 

odstrániť limit osobného hodnotenia. Navrhuje sa tiež zjednotenie systému 

pracovných zmlúv v rámci SAV, keď všetci tvoriví zamestnanci SAV by 

postupne mali mať pracovné zmluvy na dobu určitú, tak ako je to aj na vysokých 

školách. Upozornil na niektoré s tým súvisiace problémy: nesúhlas Odborového 

zväzu zamestnancov SAV a otázka spôsobu kreovania výberových komisií. 

 Ako posledný k tomuto bodu vystúpil P. Šajgalík, predseda pracovnej skupiny 

na riešenie majetku. Uviedol, že skupina sa doteraz venovala len problému 



nehnuteľného majetku. Hlavným záverom je návrh, aby sa ústavy sídliace v tej 

istej budove stali spoluvlastníkmi takejto budovy. Pre ostatné budovy a pozemky 

v areáli SAV by malo byť zriadené stredisko spoločných činností, taktiež vo 

forme v.v.i. Upozornil, že nateraz sa neriešil problém špecializovaných 

organizácií SAV ako sú KC Smolenice, KC Stará Lesná, Výpočtové stredisko 

SAV, Ústredná knižnica SAV a Ústredný archív SAV. 

 Z. Magurová poďakovala predsedom pracovných skupín za vystúpenia 

a požiadala predsedov jednotlivých komôr Snemu SAV o informácie zo 

zasadaní komôr. J. Sedlák, K. Iždinský a Z. Magurová informovali o záveroch 

z rokovaní komôr Snemu SAV. Všetci ocenili kvalitu materiálov pripravených 

Ústavom štátu a práva SAV a upozornili na problém s informovanosťou členov 

Snemu SAV a na nutnosť širšej vnútornej diskusie o zámeroch transformácie 

SAV. 

 V diskusii k tomuto bodu vystúpilo viacero členov Snemu SAV i P SAV. Ich 

hlavné pripomienky sa dotýkali najmä navrhovaných zmien v zákone o SAV 

a zákona o v.v.i. (E. Višňovský, P. Samuely, K. Nemoga, Z. Bartošová, 

K. Gmucová, P. Cifra, M. Morovics), problémov s ekonomickým softvérom 

(P. Samuely, I. Budinská), rozdielov oproti českému modelu (Ľ. Kľučár, 

D. Podmaková), problematiky hnuteľného majetku a autorských práv 

(D. Podmaková) a možného oslabenia vplyvu P SAV na v.v.i., možnej 

dezintegrácie SAV (K. Iždinský) a nutnosti prípravy nových vnútorných noriem 

SAV, Snemu SAV a v.v.i. s tým, že detaily týchto noriem sa spresnia po 

schválení definitívneho znenia novely zákona o SAV a zákona o v.v.i. 

(J. Švidroň, D. Podmaková, Z. Magurová). 

 Druhá časť pripomienok sa týkala problému nedostatočnej informovanosti 

o procese prípravy týchto zákonov, keď viacerí diskutujúci namietali neskoré 

dodanie materiálov k rokovaniu snemu (Z. Kusá, I. Budinská, Z. Bartošová, 

J. Sedlák, P. Samuely, E. Višňovský, K. Kollár), nízku informačnú hodnotu 

zápisníc z rokovaní P SAV (Z. Magurová, D. Podmaková, K. Gmucová). Boli 

podané návrhy  na zrušenie uznesenia P SAV č. 204C, týkajúceho sa rokovaní 

o zlučovaní ústavov, a to vzhľadom na to, že nie sú známe podmienky pre 

zlučovanie (Z. Kusá, E. Višňovský), a na zmenu harmonogramu prípravy oboch 

právnych noriem súvisiacich s transformáciou SAV (Z. Kusá). 

 V odpovediach na tieto pripomienky členovia P SAV a zástupcovia Ústavu štátu 

a práva SAV vysvetlili, že predkladateľom návrhu novely zákona o SAV 

i návrhu zákona o v.v.i. bude Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, 

ktoré stanovilo aj harmonogram jednotlivých krokov pri príprave obidvoch 

návrhov. SAV sa podieľa len na príprave podkladov a má zastúpenie v spoločnej 

komisii pre prípravu zákona o v.v.i. Stanovený harmonogram sa už v tejto chvíli 

neplní a viaceré materiály sa pripravujú paralelne. Prioritou v tejto chvíli je 

novelizácia zákona o SAV. Pripravuje sa nový model ekonomického softvéru 

a prehodnotenie harmonogramu je nereálne aj vzhľadom na súvislosť s čerpaním 

fondov EÚ. 

 Z diskusie vyplynulo viacero návrhov uznesení Snemu SAV, o ktorých následne 

snem hlasoval a prijal nasledujúce uznesenia: 

 

 Snem SAV berie na vedomie: 

 

1. ústnu informáciu predsedu SAV J. Pastoreka o stave príprav transformácie 

organizácií SAV, 



 

2. informácie predsedov pracovných skupín Komisie pre transformáciu SAV 

o procese príprav odporúčaní pre Komisiu pre transformáciu SAV, 

 

3. informáciu riaditeľa ÚŠaP SAV o podkladových materiáloch, ktoré 

vypracovali pre Komisiu pre transformáciu SAV ako poradný orgán P SAV. 

  

 Snem SAV schvaľuje uznesenie: 
 

1. V záujme informovanosti Snemu SAV o zásadných otázkach procesu 

transformácie SAV snem zaväzuje P SAV doručiť podkladový materiál pre 

Vecný zámer novely zákona o SAV, ktorý má byť predložený na MŠVVaŠ 

25. 2. 2014 všetkým členom Snemu SAV elektronickou poštou ešte pred 

týmto termínom. 

 

2. Snem SAV ukladá P SAV, aby zabezpečilo vypracovanie základných téz 

noviel dokumentov SAV, menovite štatútov samosprávnych orgánov SAV 

a návrhy organizačných poriadkov útvarov na všetkých úrovniach 

plánovanej organizačnej štruktúry SAV po transformácii. Snem SAV 

zaväzuje P SAV predložiť tieto návrhy do konca marca 2014 na 

vnútroakademickú diskusiu členom Snemu SAV, vedeckým radám 

organizácií prostredníctvom ich predsedov a štatutárom organizácií SAV. 

 

 V hlasovaní neboli schválené návrhy na prehodnotenie harmonogramu 

legislatívneho procesu návrhu zákona o v.v.i. a návrhu novely zákona o SAV 

(Z. Kusá) a návrh na anulovanie uznesenia P SAV č. 204C z februára 2014 

(Z. Kusá). 

 

K bodu 7:  K tomuto bodu neboli žiadne príspevky. 

 

K bodu 8:  Z. Magurová poďakovala všetkým prítomným za účasť a aktívnu diskusiu 

a ukončila zasadnutie Snemu SAV o 16.00 hod. 

 

 

 

V Bratislave, 6. marca 2014 

 

 

Zapísal: P. Pristaš 

Overila: M. Vrzgulová 

 

                                                                                                           Zuzana Magurová 

                                                                                                    predsedníčka Snemu SAV 

 


