
Zápisnica zo zasadnutia Snemu SAV, ktoré sa konalo dňa 18. júna 2014 
o 12.30 hod. 

 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 
1.        Otvorenie 
2.        Schválenie programu 
3.        Voľba pracovných komisií (mandátovej a návrhovej) 
4.        Diskusia k pripomienkam k návrhu vecného zámeru návrhu zákona o v.v.i. 
5.        Záver 
  
 
K bodu 1:  Zasadnutie Snemu SAV otvorila Z. Magurová, predsedníčka Snemu SAV, 

o 12.30 hod. Privítala všetkých prítomných a ospravedlnila neprítomných členov 
Snemu SAV a P SAV. Zvlášť privítala zástupcov Ústavu štátu a práva SAV, 
Mgr. Lukáša Lapšanského, PhD. a JUDr. Viliama Janáča, ktorí sa podieľali na 
príprave vecného zámeru návrhu zákona o v.v.i. Záverom konštatovala, že snem 
je uznášaniaschopný. 

 
K bodu 2:  Z. Magurová predložila členom snemu návrh programu rokovania. Prítomní 

členovia snemu návrh programu jednomyseľne schválili. 
 Vedením zápisu predsedníčka Snemu SAV poverila P. Pristaša a overením 

zápisu M. Vrzgulovú. 
 
K bodu 3:  Predsedníčka snemu predniesla návrh na členov návrhovej a mandátovej 

komisie.  

� Návrhová komisia: K. Gmucová (predsedníča), J. Klačka, K. Marhold 
� Mandátová komisia: M. Koóš (predseda), M. Tyšler, I. Valentová 

 Zloženie komisií prítomní členovia snemu schválili. 
 
K bodu 4:  Z. Magurová zrekapitulovala sled udalostí, ktoré viedli k zvolaniu Snemu SAV. 

Na základe uznesenia Snemu SAV zo dňa 28. mája 2014 obdržal výbor snemu 
pripomienky od 46 subjektov, pričom konkrétne pripomienky malo 35 
subjektov. Tieto pripomienky Výbor Snemu SAV spracoval a predložil ich na 
grémium P SAV, ktoré sa konalo dňa 13. júna 2014. Po zapracovaní 
pripomienok bolo definitívne znenie materiálu schválené dňa 16. júna 2014 
a materiál bol rozoslaný členom Snemu SAV. Zároveň vysvetlila, že návrh 
novelizácie zákona o SAV, požadovaný viacerými členmi snemu, nie je v tejto 
chvíli v takom stave rozpracovania, aby mohol byť predložený na rokovanie. 

 V diskusii k tomuto bodu potom vystúpili viacerí členovia snemu s otázkami ku 
konkrétnym bodom návrhu vecného zámeru návrhu zákona o v.v.i. a prítomní 
členovia P SAV a zástupcovia  Ústavu štátu a práva SAV odpovedali na ich 
otázky. 

 
 Diskutované problémy sa týkali formálnych nedostatkov predkladaného zámeru 

a úlohy Snemu SAV v tomto procese (Z. Kusá, Ľ. Kľučár, K. Kollár, 



J. Kopáček, J. Koppel, D. Podmaková, Z. Magurová, K. Iždinský, J. Sedlák). 
V diskusii bolo vysvetlené, že predložený materiál je vkladom SAV v rámci 
Spoločnej transformačnej komisie SAV a MŠVVaŠ SR v procese prípravy 
vecného zámeru zákona a následného návrhu paragrafového znenia zákona. 

 Podrobnejšie sa diskutoval problém (ne)obmedzenia počtu funkčných období 
riaditeľov organizácií SAV, kde viaceré organizácie požadovali obmedzenie 
počtu, pričom v návrhu vecného zámeru toto obmedzenie nie je (P. Samuely, 
J. Kopáček, K. Marhold, Ľ. Kľučár). Ďalším diskutovaným problémom bola 
definícia zriaďovateľa a návrh na vypustenie vyšších územných celkov zo 
zoznamu možných zriaďovateľov v.v.i. (Z. Bartošová). V reakcii na tento návrh 
L. Lapšanský a V. Janáč uviedli, že takáto právna úprava platí aj v Českej 
republike a trvá na nej MŠVVaŠ SR, ktoré bude predkladateľom návrhu zákona. 
Taktiež sa diskutoval problém „spoločnej servisnej v.v.i.“, ktorej predmetom 
hlavnej činnosti bude iba zabezpečovanie infraštruktúry výskumu a správa 
nehnuteľného majetku využívaného organizáciami SAV, keď viacerí členovia 
Snemu SAV poukázali na problémy a riziká s tým spojené (Z. Kusá, 
K. Marhold, Z. Magurová). L. Lapšanský a V. Janáč akceptovali názor, že 
zriadenie takejto v.v.i. skrýva v sebe určité riziká, v zámere sú však 
implementované viaceré kontrolné mechanizmy. Zriadenie takejto v.v.i. by malo 
zabezpečiť jednotnú štartovaciu čiaru pre všetky organizácie SAV (čo znamená 
približne rovnakú kvalitu stavu hnuteľného majetku), čo bolo aj požiadavkou III. 
oddelenia vied (D. Podmaková). Ďalšou diskutovanou témou bol spôsob 
odvolávania riaditeľov v.v.i. (Z. Kusá, Ľ. Kľučár, J. Koppel, D. Podmaková) 
a problém zlučovania a rušenia organizačných zložiek v.v.i. (Z. Kusá, Ľ. Kľučár, 
K. Gmucová, M. Novák, Z. Magurová). 

 
 V hlasovaní k jednotlivým návrhom na úpravu návrhu vecného zámeru návrhu 

zákona o v.v.i. Snem SAV veľkou väčšinou hlasov schválil návrh na 
obmedzenie počtu funkčných období riaditeľov v.v.i. 

  
 Uznesenie č. 1: 

Snem SAV schvaľuje pripomienku k predloženému návrhu vecného 
zámeru návrhu zákona o v.v.i. v časti 4.5.3. Riaditeľ v.v.i. v podkapitole 
Funkčné obdobie riaditeľa v.v.i. - nahradiť poslednú vetu v znení: Tá istá 
osoba môže byť zvolená alebo vymenovaná za riaditeľa aj opakovane, 
najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. 
 

V hlasovaní neboli schválené návrhy na zmenu práv zriaďovateľa v oblasti 
právomoci pri menovaní a odvolávaní riaditeľa v.v.i. a vedúceho organizačnej 
zložky v.v.i. (bod 4.4. písmeno h vecného zámeru) a pri zriaďovaní a rušení 
organizačných zložiek v.v.i. (bod 4.4. písmeno l vecného zámeru). Taktiež nebol 
schválený návrh na vypustenie vyšších územných celkov zo zoznamu 
organizácií majúcich právo zriaďovať v.v.i. (bod 3) 
 
V záverečnom hlasovaní potom Snem SAV veľkou väčšinou hlasov súhlasil 
s návrhom vecného zámeru návrhu zákona o v.v.i. s pripomienkou. 

  
 

 Uznesenie č. 2: 
Snem SAV súhlasí s predloženým návrhom vecného zámeru návrhu 



zákona o v.v.i. s pripomienkou (viď uznesenie č. 1)  
 
K bodu 5:  Z. Magurová poďakovala všetkým prítomným za účasť a aktívnu diskusiu, 

zaželala im pokojné leto a ukončila zasadnutie Snemu SAV o 15.10 hod. 
 
  
 
 
V Bratislave, 26. júna 2014 
 
 
Zapísal: P. Pristaš 
Overila: M. Vrzgulová 
 
                                                                                       Zuzana Magurová 
                                                                                predsedníčka Snemu SAV 
 


