
Zápisnica zo zasadnutia Snemu SAV, ktoré sa konalo 

dňa 8. apríla 2014 o 12.30 hod. 
 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

 
1. Otvorenie a schválenie programu 

2. Voľba pracovných komisií (mandátovej a návrhovej) 

3. Prerokovanie Správy o činnosti SAV za rok 2013 (J. Pastorek) 

4. Informácia o činnosti Komisie pre transformáciu SAV a o stave príprav 

transformácie organizácií SAV (J. Pastorek) 

5. Diskusia 

6. Rozličné 

7. Záver 

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

o 12.35 hod. Privítala členov snemu, konštatovala, že snem je uznášaniaschopný 

a upozornila na navrhovanú zmenu programu oproti programu uvedenému 

v pozvánke, keď navrhla zaradiť nový bod číslo 5, venovaný kontrole uznesení 

predchádzajúcich zasadaní Snemu SAV. Prítomní členovia snemu zmenený 

program jednomyseľne schválili. 

  

K bodu 2:  Predsedníčka snemu predniesla návrh na členov návrhovej a mandátovej 

komisie: 

Návrhová komisia: J. Klačka (predseda), Ľ. Lacinová, E. Nemcová 

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

  
 Zloženie komisií prítomní členovia snemu schválili. 

  

 Vedením zápisu predsedníčka Snemu SAV poverila P. Pristaša a overením 

zápisu P. Žeňucha. 

 

K bodu 3: J. Pastorek v úvode svojho vystúpenia poďakoval za všetky pripomienky 

k predkladanej správe a požiadal, aby všetky ďalšie pripomienky členovia 

snemu zasielali na adresu p. Subalyovej. Krátko potom oboznámil členov Snemu 

SAV so Správou o činnosti SAV za rok 2013. Upozornil na zmenu štruktúry 

správy, ktorej cieľom bolo zvýšiť prehľadnosť správy. Anglická verzia správy 

bude pripravená až po schválení slovenskej verzie a informoval, že sa pripravuje 

publikácia o najvýznamnejších výsledkoch SAV za obdobie posledných rokov. 

Krátko potom informoval o hlavných častiach správy, venoval sa vednej 

politike, plánovanej reforme grantových komisií VEGA a APVV, hospodárskej 

činnosti, rozpočtu a zamestnanosti v SAV. Krátko potom uviedol 

najvýznamnejšie výsledky SAV v minulom roku, kvitoval nárast počtu článkov 

i citácií oproti minulému roku. Venoval sa publikáciám, grantovým schémam na 

podporu vedeckej činnosti SAV i čerpaniu prostriedkov zo ŠF EÚ. 

 



K bodu 4:  Po súhlase členov Snemu SAV J. Pastorek pokračoval správou o postupe 

transformácie. Informoval o zriadení pracovných skupín pre jednotlivé otázky 

súvisiace s transformáciou. Krátko sa venoval vecnému zámeru novelizácie 

zákona o SAV a informoval o problémoch s navrhovaným zákonom o verejných 

výskumných inštitúciách (v. v. i.), keď Ministerstvo financií SR s ich vznikom 

nesúhlasí. Uvedenú alternatívu nepovažuje P SAV za akceptovateľnú. Takisto 

existujú viaceré alternatívy správy majetku v SAV a P SAV si dalo spracovať 

ekonomickú analýzu tohoto problému. 

 

 Po skončení vystúpenia J. Pastorka predsedníčka Snemu SAV Z. Magurová 

otvorila diskusiu k obom bodom jeho vystúpenia. V prvej časti diskusie sa 

členovia snemu venovali Správe o činnosti SAV za rok 2013. Ich pripomienky 

a otázky smerovali k predstavám o vývoji v oblasti grantových agentúr 

(P. Samuely, V. Páleník), problematike priemernej mzdy v SAV (F. Gömöry), 

najvýznamnejším výsledkom za minulý rok (Z. Bartošová), problému 

nedostatočného zastúpenia informácii o transformácii SAV v správe 

(S. Konečný) a drobným formálnym nedostatkom v správe (V. Páleník). Po 

skončení diskusie k tomuto bodu Z. Magurová predložila návrh uznesenia 

k tomuto bodu programu: 

  

Snem SAV schvaľuje výročnú správu o činnosti SAV za r.2013. (Zák o SAV 

133/2002 § 8 bod 7c) s pripomienkami. 
  

 Snem SAV hlasovaním toto uznesenie jednomyseľne schválil. 

 

 Snem SAV potom pokračoval diskusiou k stavu príprav transformácie 

organizácií SAV. Diskutujúci sa znova venovali problému grantovej podpory 

výskumu v SAV (K. Marhold), harmonogramu prijímania zákonných noriem 

o transformácii SAV (J. Gálik, V. Páleník, D. Magdolen), možným scenárom 

spájania organizácii SAV (M. Koóš, J. Gálik, I. Budinská, K. Iždinský, 

K. Gmucová, K. Marhold, K. Nemoga, K. Kollár, Z. Kusá, J. Sedlák, 

Z. Bartošová), neexistencii jasných pravidiel pre možné spájanie organizácii 

SAV (M. Koóš, K. Nemoga) a problémom v komunikácii (K. Kollár, Z. Kusá, 

J. Sedlák, Z. Bartošová). J. Pastorek a ďalší členovia P SAV uviedli, že existuje 

predstava o ponechaní financovania zhruba 70% projektov VEGA doterajším 

spôsobom a zvyšok v súlade s RIS3 stratégiou, pričom by mohli byť 

prerozdeľované aj mzdové prostriedky tak, ako je to v okolitých krajinách. 

K harmonogramu prijímania zákonných noriem uviedli, že SAV plní stanovené 

termíny, predkladateľom oboch zákonov však bude Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu SR. P SAV dúfa, že budú dodržané všetky termíny v tomto 

procese a predpokladá čo najkratšie prechodné obdobie. K problematike 

transformácie J. Pastorek uviedol, že v novej štruktúre organizácii SAV musí 

byť parita, pričom za najlepší považuje model 3-3-3, alebo 4-4-4. Ďalej uviedol, 

že podpredsedovia oddelení vied dostali pokyn dohodnúť sa na rovnakom počte 

v. v. i. v oddeleniach, aby počet novovznikajúcich v. v. i. bol vyvážený. 

V oblasti nehnuteľného majetku sa v prvom kroku predpokladá centralizácia 

majetku, ktorý je v doterajšej správe SAV, resp. jeho organizácií, do jednej 

v. v.i. a následne, po uplynutí časovo obmedzeného prechodného obdobia, jeho 

prerozdelenie na jednotlivé v. v. i. Taktiež uviedol, že na základe uznesení 

Snemu SAV sa vnútorné normy fungovania v. v. i. už pripravujú. 
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 Po skončení diskusie k tomuto bodu Z. Magurová predložila návrh uznesenia 

k tomuto bodu programu: 

  

Snem SAV berie na vedomie informáciu o činnosti Komisie pre 

transformáciu SAV o stave príprav transformácie organizácií SAV. 

 

 Snem SAV hlasovaním toto uznesenie jednomyseľne schválil. 

 

K bodu 5:  Z. Magurová vysvetlila ako výbor Snemu SAV dospel k návrhu na zaradenie 

bodu venovaného kontrole uznesení predchádzajúcich zasadaní Snemu SAV. 

Potom prešla jednotlivé uznesenia za posledný rok činnosti Snemu SAV 

a konštatovala, že väčšina uznesení Snemu SAV bola splnená, alebo sa 

priebežne plnia, niektoré z uznesení však splnené neboli. Členovia snemu potom 

diskutovali o tom, či boli dané uznesenia splnené, alebo nie. V diskusii zazneli 

viaceré pripomienky na problémy s komunikáciou medzi P SAV a Snemom 

SAV (D. Majcin, Z. Kusá, Z. Magurová, Z. Bartošová, I. Budinská, K. Nemoga, 

J. Lapin, P. Samuely). Po skončení diskusie Snem SAV na návrh predsedu 

návrhovej komisie jednomyseľne schválil nasledujúce uznesenia: 

 

 Snem SAV vykonal kontrolu plnenia svojich uznesení od apríla 2013: 

  Snem SAV konštatuje, že uzn. z 15.8.2013 bod 5 sa plní čiastočne. 

  Snem SAV konštatuje, že uzn. z 20.2.2014 bod 1 nebolo splnené. Snem 

 SAV zaväzuje P SAV, aby kontrolovalo plnenie uznesení uložených 

 Snemom SAV predsedníctvu na každom jeho zasadnutí. 

  Snem SAV konštatuje, že uzn. z 20.2.2014 bod 2 nebolo splnené 

 a predlžuje termín splnenia do konca mája 2014. 

 

K bodu 6:  V úvode k tomuto bodu rokovania pokračovali členovia Snemu SAV v diskusii 

k problematike transformácie organizácii SAV. Zazneli viaceré pripomienky 

smerom k plneniu harmonogramu úloh a k spolupráci medzi P SAV 

a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v procese prípravy 

právnych noriem pre transformáciu, či prípadnej zmeny tohoto harmonogramu 

(P. Samuely, Z. Bartošová, Z. Kusá, Z. Magurová, J. Koppel, I. Budinská, 

J. Lapin). Členovia P SAV i Z. Magurová konštatovali, že harmonogram 

existuje, P SAV však nemá možnosť zmeniť ho. Na základe diskusie potom 

Snem SAV veľkou väčšinou hlasov prijal nasledujúce uznesenie: 

 

Snem SAV zaväzuje predsedu SAV predkladať Snemu SAV všetky 

podklady, ktoré v súvislosti s transformáciou SAV poskytlo a poskytne 

predsedníctvo SAV ústredným orgánom štátnej správy. 

 

 Diskusia potom pokračovala informáciou J. Sedláka o dôvodoch a výsledkoch 

dotazníkového prieskumu o procese transformácie organizácii SAV. J. Sedlák 

dokumentoval rozdiely v názoroch jednotlivých komôr na problematiku 

transformácie. Členovia Snemu SAV ocenili iniciatívu výboru snemu v tomto 

smere a Snem SAV jednomyseľne prijal nasledujúce uznesenie: 

 

Snem SAV berie na vedomie informáciu o výsledkoch dotazníkovej akcie 

zorganizovanej na pomoc Transformačnej komisii SAV. 
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 Ako ďalší v diskusii vystúpil V. Páleník, ktorý opakovane upozornil na 

problematiku tvorby rozpočtu. Na základe jeho návrhov mala vzniknúť pracovná 

skupina pre tvorbu rozpočtu, čo sa však nestalo. Informoval Snem SAV 

o mechanizmoch vzniku rozpočtu a uviedol, že situácia je v tejto chvíli prakticky 

rovnaká ako bola minulý rok, teda očakáva sa mierne zníženie rozpočtu SAV 

a bude potrebné tento návrh pripomienkovať. J. Koppel uviedol, že P SAV už 

má pripravené pripomienky k návrhu rozpočtu. 

 Ako posledný v diskusii vystúpil R. Komžík upozornil na problém neskorej 

distribúcie oznamu o možnosti nominovať členov odborových rád APVV na 

organizácie SAV. 

 

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

a ukončila zasadnutie Snemu SAV o 16.10 hod. 

 

 

 

V Bratislave, dňa 7. mája 2014 

 

 

Zapísal: P. Pristaš 

Overil: P. Žeňuch 

 

                                                                                       Zuzana Magurová 

                                                                                predsedníčka Snemu SAV 


