
Zápisnica zo zasadnutia Snemu SAV, ktoré sa konalo 

dňa 28. mája 2014 o 9.00 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 podpredsedov SAV o príprave zlučovania ústavov v procese transformácie 

organizácií SAV (J. Lapin, R. Imrich, D. Podmaková) 

6. Diskusia 

7. Rozličné 

 a) Vývoj rozpočtovej kapitoly SAV 

 b) Iniciatívne materiály SAV, predložené na zasadanie Rady vlády SR pre vedu, techniku 

a inovácie, menovite: 

9.1 Návrh reštrukturalizácie APVV a VEGA v súlade s RIS3 

9.3 Obsahové zameranie strategických prierezových projektov v súlade s prioritami VaV 

podľa RIS3 

8. Záver 

 

 

Zasadnutie Snemu SAV otvorila Z. Magurová, predsedníčka Snemu SAV, o 9.15 hod. Privítala 

členov snemu, konštatovala, že snem je uznášaniaschopný a upozornila na navrhované 

doplnenie programu o bod 7.a) a 7.b) v rozličnom. Prítomní členovia snemu predložený návrh 

programu jednomyseľne schválili. 

 

K bodu 3: 

Predsedníčka snemu predniesla návrh na členov návrhovej a mandátovej komisie: 

Návrhová komisia: J. Klačka (predseda), Ľ. Lacinová, F. Gömöry 

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

Zloženie komisií prítomní členovia snemu schválili. 

Vedením zápisu predsedníčka Snemu SAV poverila K. Nemogu; overením zápisu bol 

poverený P. Pristaš. 

 

K bodu 4: 

J. Pastorek uviedol, že návrh vecného zámeru návrhu Zákona o verejných výskumných 

inštitúciách (ďalej v.v.i.) bol distribuovaný v elektronickej forme. Predbežne bol zaradený na 

prerokovanie vlády na december 2014, pričom vláda SR potvrdila zámer návrhu tohto zákona. 

Ekonomická univerzita v Bratislave vypracuje na základe žiadosti ministra D. Čaploviča 

expertízu o potrebnosti takejto formy organizácie v legislatíve SR. Je dôležité si uvedomiť 

faktory dôležité pri transformácii SAV. Napríklad tlak programu ESO, stanovisko Ministerstva 

financií a podobne. Ďalej predseda SAV stručne predstavil jednotlivé časti návrhu zámeru. 

Zdôraznil potrebu spojenia sa súčasných organizácií SAV do väčších celkov, potrebu zvýšenia 

konkurencieschopnosti organizácií SAV v súťaži o zdroje financovania, potrebu zosúladenia 

budúceho návrhu zákona o v.v.i. so zákonom o vysokých školách (zabezpečenia školenia 

v odboroch, ktoré nie sú akreditované na VŠ) a harmonizácie s legislatívou EÚ. Na záver 



svojho vystúpenia poďakoval predsedaSAV Ústavu štátu a práva SAV za aktívnu participáciu 

na príprave materiálu. 

 

S pripomienkami zo zasadnutí jednotlivých komôr Snemu SAV, ktoré prebehli pred rokovaním 

snemu, vystúpili ich predsedovia. Za 1. komoru K. Iždinský skonštatoval, že napriek tomu, že 

materiál bol rozposlaný v piatok 23. 5. 2014, ukázalo sa, že čas na prerokovanie na ústavoch 

nebol dostatočný. Do začiatku snemu mu boli doručené iba dve konkrétne pripomienky od P. 

Samuelyho. Z uvedeného dôvodu navrhol zrealizovať diskusiu na organizáciách SAV. 

Predseda 2. komory J. Sedlák skonštatoval, že mu boli doručené dva ohlasy na predložený 

materiál a podľa neho treba presne formulovať zásadné pripomienky. Z. Magurová 

informovala, že 3. komora zasadala tri hodiny dňa 28. 5. 2014, pričom tlmočila požiadavku 

členov 3. komory na poskytnutie dlhšieho času na spracovanie pripomienok k návrhu vecného 

zámeru. Zároveň informovala, že členovia 3. komory vyjadrili znepokojenie nad tým, že 

materiály, z prostredia SAV poskytované orgánom štátnej správy neboli predložené na 

vnútroakademickú diskusiu, tak ako to vyžaduje uznesenie snemu zo dňa 8.4.2014. 

 

Následne k predloženému návrhu vecného zámeru návrhu zákona o v.v.i. prebehla diskusia, 

z ktorej vyplynulo, že mzdy majú byť vyplácané podľa tabuliek, ale je požiadavka na otvorenie 

stropu (J. Sedlák, J. Koppel). Ďalej sa diskutovalo o tom, aký postup treba zvoliť, aby sa 

relevantné pripomienky dostali do vecného zámeru, eventuálne do znenia zákona. Už 

v predkladanom zámere je dôležité zahrnúť systém hodnotenia budúcich v.v.i. (F. Gömöry, 

I. Budinská, Z. Magurová, J. Sedlák). Vzhľadom na skutočnosť, že zákon o v.v.i. sa bude týkať 

aj vzniku nových v.v.i. z prostredia mimo akadémie a nielen transformácie súčasných 

organizácií SAV, nemôže sa vecný zámer sústrediť len na špecifické problémy 

transformovaných v.v.i., ale musí byť všeobecný a akceptovateľný aj pre ostatné v.v.i. Systém 

hodnotenia v.v.i. z akademického prostredia môže byť upravený aj v Zákone o SAV. Okrem 

toho register v.v.i. bude mať zo zákona stanovené podmienky na zápis, ktoré bude nevyhnutné 

splniť. Vzhľadom na skutočnosť, že zákon o v.v.i. je pripravovaný v gescii MŠVaV, 

pripomienky a pozmeňujúce návrhy bude treba adresovať ministerstvu (J. Pastorek). 

Pripomienky k predkladanému zámeru musia byť odkonzultované s právnikmi, aby si 

pripravovaný materiál zachoval príslušnú právnu úroveň (viacerí diskutujúci). Pri diskusii 

k vecnému zámeru by bolo dobré mať už k dispozícii aj návrh novely zákona o SAV. Príprava 

tohto materiálu však nepokročila natoľko, aby mohol byť distribuovaný (K. Nemoga, 

E. Majková). Ďalej sa diskutovalo, či pripomienky zo Snemu SAV majú byť prílohou vecného 

zámeru (J. Pastorek) alebo majú byť zapracované do textu vecného zámeru vrátane časového 

sledu pripomienkovania (V. Páleník, E. Višňovský, J. Sedlák, D. Magdolen, K. Marhold, 

K. Kollár, J. Koppel a ďalší). 

Po diskusii k bodu 3 boli prijaté nasledujúce uznesenia : 

 

1/ Snem SAV berie na vedomie informáciu predsedu SAV J. Pastoreka k materiálu 

„Vecný zámer návrhu zákona o v.v.i.“ schválený P SAV dňa 26. 5. 2014. 

 

2/ Snem SAV schvaľuje nasledovný postup pripomienkovania „Vecného zámeru návrhu 

zákona o v.v.i.“: do 4. 6. 2014 členovia Snemu SAV predložia Výboru Snemu SAV 

pozmeňovacie návrhy. Výbor Snemu SAV zapracuje návrhy do textu „Vecného zámeru 

návrhu zákona o v.v.i.“ do 10. 6. 2014, predloží ho Predsedníctvu SAV a rozhodne 

o termíne zvolania zasadnutia Snemu SAV. 

 

 

 



K bodu 5: 

Informáciu o stave príprav zlučovania ústavov v procese transformácie organizácií SAV podali 

podpredsedovia J. Lapin a R. Imrich a za 3. oddelenie vied D. Gálik (zastupoval 

D. Podmakovú). Po uvedených vystúpeniach predsedníčka Snemu SAV Z. Magurová otvorila 

diskusiu. Táto bola zameraná najmä na: počet v.v.i. v jednotlivých oddeleniach 

a (ne)existenciu oddelení v transformovanej SAV (J. Lapin, D. Gálik, K. Marhold, Z. Kusá, 

Z. Bartošová, F. Gömöry, E. Majková, V. Páleník, K. Kollár, I. Cheben, J. Koppel ). 

Po skončení diskusie boli prijaté nasledujúce uznesenia: 

 

3/ Snem SAV berie na vedomie informácie podpredsedov SAV - vedúcich oddelení vied 

o stave rokovaní a o tvorení budúcich v.v.i. z organizácií SAV. 

 

4/ Snem SAV žiada Predsedníctvo SAV, aby netrvalo na zhodnom počte v.v.i. v každom 

oddelení vied SAV. 

 

K bodu 7:  

Vo vystúpení k vývoju rozpočtovej kapitoly SAV informoval J. Pastorek, že v súvislosti 

s premietnutím dlhovej brzdy na čerpanie štátneho rozpočtu došlo ku viazaniu rozpočtu SAV. 

Finančné problémy však má podľa informácií rektora K. Mičietu aj UK. Požiadavka na 

krátenie rozpočtu SAV bola aj zo strany Ministerstva vnútra v rámci opatrení ESO. V diskusii 

odznelo, že pri viazaní výdavkov štátneho rozpočtu sa objavili 3 výnimky, medzi ktorými sú 

napr. verejné VŠ, ale nie SAV. V rozpočte na vedu je SR na predposlednom mieste EÚ, 

s výrazne nižším podielom ako má napr. ČR (V. Páleník, J. Sedlák, J. Lapin, R. Imrich, 

E. Majková). 

V druhej časti svojho vystúpenia sa J. Pastorek venoval materiálom SAV predloženým na 

rokovanie Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie. Predseda SAV J. Pastorek sa vyjadril, 

že ani jeden z týchto materiálov nebol Radou prerokovaný. K pôvodu materiálov uviedol, že 

vzišli z rokovania Vedeckej rady SAV. Ďalej uviedol, že často nastávajú prípady, keď je nutné 

na základe žiadosti, napríklad ministra školstva, pripraviť v krátkom čase materiály, ktoré 

vtedy nie je možné prerokovať v Sneme SAV. V následnej diskusii odznelo, že vedná politika 

je veľmi závažná problematika a nebola v Sneme SAV prejednávaná už dlhé obdobie. Preto je 

nevyhnutné pri tak závažnej oblasti zásadné zmeny prerokovať v sneme. Navrhované 

rozdelenie prostriedkov agentúry VEGA, ktoré boli vyňaté z rozpočtu organizácií SAV, na dve 

časti, nepovažovali diskutujúci za správne (I. Budinská, K. Marhold, K. Gmucová, 

K. Nemoga). Pri financovaní vedeckého bádania sa nedá obísť, obzvlášť pri nedostatku 

prostriedkov, štátna vedná politika a stanovené priority (E. Majková).  

Po skončení diskusie k bodu rozličné boli prijaté uznesenia: 

 

5/ Snem SAV vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že predseda SAV v rozpore 

s uznesením Snemu SAV k bodu 6 zo dňa 8.4.2014 a s § 8 ods. 7 písm. f. Zákona o SAV 

predložil na rokovanie Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie, konanej dňa 

26.5.2014 materiály: 9.1. Návrh reštrukturalizácie APVV a VEGA v súlade s RIS 3 – 

informatívny materiál (iniciatívny materiál SAV) a 9.2 Vecný zámer návrhu zákona 

o verejných výskumných inštitúciách (iniciatívny materiál SAV). 

   

6/ Snem SAV ukladá Predsedníctvu SAV predložiť Snemu SAV na schválenie novelu 

koncepcie vednej politiky SAV v podmienkach RIS 3 na decembrové zasadnutie Snemu 

SAV. 

 



7/ Snem SAV zaväzuje Výbor Snemu SAV distribuovať uznesenia prijaté Snemom SAV 

členom Snemu SAV do dvoch pracovných dní po ukončení zasadnutia Snemu SAV. 

 

K bodu 8:  

Z. Magurová poďakovala prítomným za účasť a aktívnu diskusiu a ukončila zasadnutie Snemu 

SAV o 13.30 hod. 

 

 

V Bratislave, 10. 6. 2014 

 

Zapísal: K. Nemoga 

Overil: P. Pristaš 

                  

                                                                                                         Zuzana Magurová 

                                                                                                    predsedníčka Snemu SAV 

 


