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Zápisnica zo zasadania Snemu SAV, 

ktoré sa konalo dňa 24. septembra 2014 
 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Prizvaní: členovia P SAV 

 

 

Program: 

 
1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Voľba pracovných komisií (mandátovej, návrhovej, volebnej a jej subkomisií) 

4. Informácia o vývoji čerpania rozpočtu v roku 2014 a výhľadoch na budúci rok 

(P. Šajgalík) 

5. Informácia o prvom roku plnenia Programového vyhlásenia Predsedníctva 

Slovenskej akadémie vied vo funkčnom období 2013 -2017 (členovia P SAV) 

6. Správa o činnosti Výboru Snemu SAV v období apríl 2013 - september 2014 

(Z. Magurová) 

7. Voľba predsedu Snemu SAV na obdobie september 2014 - december 2015 

8. Diskusia k vybraným otázkam novely zákona SAV 

9. Rozličné 

10. Záver 

 

K bodu 1: Zasadanie snemu otvorila o 12.45 hod. predsedníčka Snemu SAV Z. Magurová. 

V úvode privítala všetkých členov snemu a hostí a požiadala snem o minútu ticha za prof. 

JUDr. Jána Švidroňa, CSc. Následne konštatovala, že Snem SAV je uznášaniaschopný 

a informovala o zmene počtu členov Snemu SAV, keď v súvislosti so zlúčením Arboréta 

Mlyňany a Ústavu ekológie lesa SAV zaniklo jedno miesto člena. Zároveň konštatovala, 

že novozriadená vedecká organizácia Molekulárno-medicínske centrum SAV doteraz 

nenominovalo svojho zástupcu v Sneme SAV. 

 

K bodu 2: Z. Magurová predložila snemu návrh programu rokovania snemu, ktorý prítomní 

členovia snemu bez pripomienok schválili. 

 

K bodu 3: Z. Magurová predložila snemu návrh na zloženie členov pracovných komisií. 

Snem SAV jednomyseľne zvolil: 

 

 Mandátovú a volebnú komisiu v zložení: M. Koóš – predseda, K. Kollár, 

P. Matiašovský – členovia 

 Volebnú komisiu I. komory v zložení: P. Matiašovský, M. Tyšler, 

I. Budinská 

 Volebnú komisiu II. komory v zložení: M. Koóš, J. Gálik, Ľ. Kľučár 

 Volebnú komisiu III. komory v zložení: K. Kollár, Z. Kusá, D. Magdolen 

 

 Návrhovú komisiu v zložení: K. Gmucová – predsedníčka, Z. Bartošová, 

V. Hanzelová - členky 
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Vedením zápisu bol poverený P. Pristaš, overovateľom sa stal J. Klačka. 

 

K bodu 4: Informáciu o vývoji čerpania rozpočtu v roku 2014 a výhľadoch na budúci rok 

predniesol P. Šajgalík. Infomoval, že v roku 2014 SAV hospodári s rozpočtom skoro 61 

miliónov EUR, z čoho 3,1 milióna EUR predstavuje účelovo viazané prostriedky pre 

biomedicínsky vedecký park SAV. V máji 2014 došlo k viazaniu rozpočtu vo výške 1 920 

000 EUR, s tým, že toto viazanie sa neprenieslo úplne na organizácie SAV, ale časť 

viazania sa udiala na centrálnej úrovni. Informoval, že existuje predpoklad, že by sa časť 

tohto viazania vrátila. Ďalej uviedol, že listom z apríla 2014 Ministerstvo financií SR 

informovalo, že navrhovaný rozpočet SAV na rok 2015 je vo výške 50,5 milióna EUR, 

teda o 17% nižší než v roku 2014. Toto zníženie by predstavovalo prepustenie skoro 500 

zamestnancov a ohrozilo by čerpanie prostriedkov ŠF EÚ a dodržanie zmluvných 

záväzkov vyplývajúcich z už uzavretých zmlúv. Vedenie SAV vedie v tomto smere 

rokovania s decíznou sférou a je predpoklad, že rozpočet nebude až tak dramaticky 

krátený. 

V diskusii členovia snemu reagovali na uvedené informácie, pričom sa zaujímali 

o dopady krátenia (F. Gömöry), ich dôvody (D. Magdolen, P. Samuely, Z. Kusá) 

a aktivity P SAV k zabráneniu tak dramatickému poklesu rozpočtu (K. Iždinský). 

Členovia P SAV v odpovediach uviedli, že hlavným dôvodom krátenia je opakovaná 

aplikácia princípov reformy ESO a nepochopenie štruktúry SAV zo strany Ministerstva 

vnútra SR. V reakcii na diskusiu predniesla K. Gmucová návrh uznesenia k návrhu 

rozpočtu kapitoly SAV na rok 2015 (v prílohe), navrhla zverejniť ho na stránke SAV 

a zaslať vybraným médiám. Po krátkej diskusii a drobných úpravách jej návrhu (K. 

Kollár, K. Iždinský, Z. Bartošová, Z. Magurová) Snem SAV jednomyseľne schválil 

nasledujúce uznesenia: 

 

1. Snem SAV berie na vedomie informáciu o vývoji čerpania rozpočtu na 

rok 2014 a o výhľadoch na budúci rok (P. Šajgalík). 

2. Snem SAV prijal Stanovisko Snemu SAV k navrhovanej výške 

rozpočtovej kapitoly SAV na rok 2015. 

3. Snem SAV zaväzuje výbor snemu zabezpečiť informovanie médií 

o Stanovisku Snemu SAV k navrhovanej výške rozpočtovej kapitoly SAV 

na rok 2015, zverejniť ho na hlavnej webovej stránke a zaslať na vedomie 

ministrovi financií. 

 

Diskusia k tomuto bodu potom pokračovala návrhom F. Gömöryho na zvolanie 

mimoriadneho zasadania Snemu SAV v prípade neúspechu snáh o odvrátenie 

plánovaného zníženia rozpočtu SAV na rok 2015. Po krátkej diskusii a spresnení návrhu 

(J. Sedlák, Ľ. Kľučár, Z. Kusá, I. Budinská) Snem SAV veľkou väčšinou hlasov prijal 

nasledujúce uznesenie: 

 

4. Snem SAV ukladá výboru snemu, aby v prípade neúspechu snáh 

o odvrátenie redukcie rozpočtu SAV na rok 2015 zvolal mimoriadne 

zasadnutie snemu. 

 

K bodu 5: V úvode k tomuto bodu predsedníčka Snemu SAV Z. Magurová vysvetlila, prečo 

bol tento bod zaradený na rokovanie snemu. Materiály k tomuto bodu s predstavami 

jednotlivých členov P SAV o ich pôsobení v P SAV boli rozoslané elektronickou cestou 

a tak členovia P SAV len stručne zhodnotili svoje doterajšie pôsobenie. Po vystúpení 
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E. Majkovej predseda volebnej a mandátovej komisie M. Koóš navrhol, aby vzhľadom na 

pokročilú dobu a klesajúci počet prítomných členov Snemu SAV snem prerušil diskusiu 

k tomuto bodu programu a prešiel k bodu 7, teda voľbe predsedu Snemu SAV na obdobie 

september 2014 – december 2015. 

Prítomní členovia P SAV s tým súhlasili a Snem SAV veľkou väčšinou hlasov odhlasoval 

navrhovanú zmenu programu rokovania. 

 

K bodu 7: V úvode k tomuto bodu predsedníčka Snemu SAV Z. Magurová uviedla, že 

v zmysle uznesenia Snemu SAV z 23. 4. 2014, výbor snemu navrhuje ako kandidáta na 

funkciu predsedu Snemu SAV na druhý trimester funkčného obdobia RNDr. Jána 

Sedláka, DrSc., predsedu II. komory Snemu SAV. Vysvetlila taktiež spôsob úpravy 

hlasovacieho lístka. Predseda volebnej komisie M. Koóš potom rozdal volebné lístky 

a Snem SAV pristúpil k voľbe predsedu Snemu SAV. 

 Po spočítaní hlasov predsedníčka Snemu SAV Z. Magurová oznámila, že J. Sedlák získal 

hlasy všetkých prítomných členov Snemu SAV, čo predstavuje celkovo 64,2 % (počty 

hlasov za/proti/neplatný: I. komora 13/0/0; II. komora 12/0/0; III. komora 13/0/0) a stal sa 

predsedom Snemu SAV v druhom trimestri funkčného obdobia 2013 – 2017. J. Sedlák 

poďakoval členom Snemu SAV za prejavenú dôveru a požiadal Z. Magurovú, aby 

pokračovala vo vedení rokovania Snemu SAV. 

 

5. Snem SAV zvolil v zmysle uznesenia č. 4 zo zasadania Snemu SAV, ktoré 

sa konalo dňa 23. apríla 2013 a schválilo rotáciu vo funkcii predsedu 

Snemu SAV v poradí III., II., I. komora, zvolil za predsedu Snemu SAV 

na druhý trimester funkčného obdobia 2013 – 2017 Jána Sedláka. 

 

K bodu 5: Po zvolení predsedu Snemu SAV sa snem vrátil k informáciám o prvom roku 

plnenia Programového vyhlásenia Predsedníctva Slovenskej akadémie vied vo funkčnom 

období 2013 – 2017. Členovia P SAV v poradí J. Pastorek, D. Ježová, K. Fröhlich, 

P. Šajgalík, D. Podmaková, P. Siman, J. Lapin, D. Gálik, R. Imrich, K. Dusza, 

J. Marušiak, M. Morovics vo svojich vystúpeniach zhodnotili svoju doterajšiu činnosť 

v rámci P SAV. V krátkych diskusiách k jednotlivým vystúpeniám sa členovia snemu 

zaujímali najmä o názory členov P SAV na prebiehajúcu transformáciu, spoluprácu medzi 

P SAV a Snemom SAV a problematiku rozpočtu. 

Rokovanie k tomuto bodu uzavrela Z. Magurová informáciou o tom, že M. Londák 

a J. Koppel, ktorí sa z pracovných dôvodov nemohli zúčastniť zasadania snemu, zaslali 

svoje materiály elektronickou poštou, s tým, že budú rozposlané členom snemu. K tomuto 

bodu prijal Snem SAV nasledujúce uznesenie: 

 

6. Snem SAV berie na vedomie informácie o prvom roku plnenia 

Programového vyhlásenia P SAV vo funkčnom období 2013 – 2017 členov 

P SAV. 

 

K bodu 6: Správu o činnosti Snemu SAV v období apríl 2013  – september 2014 predniesla 

Z. Magurová. Vo svojom vystúpení konštatovala, že výbor snemu priebežne informuje 

o svojich aktivitách v zápisniciach z rokovaní výboru Snemu SAV. Správa o činnosti 

snemu je aj súčasťou záverečnej správy SAV za rok 2013. Výbor snemu na svojich 

zasadanich riešil najdôležitejšie problémy života SAV, najmä problémy v súvislosti 

s plánovanou transformáciou SAV. V uplynulom období výbor zorganizoval dotazníkový 

prieskum medzi členmi Snemu SAV a riaditeľmi ústavov o názoroch na transformáciu 

a zriadil diskusné fórum, na ktorom je možné diskutovať aktuálne otázky života SAV. 
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Okrem riadnych zasadaní snemu, výbor zorganizoval aj mimoriadne zasadanie Snemu 

SAV k problematike rozpočtu kapitoly SAV a aplikácie projektu ESO v podmienkach 

SAV, aktívne sa podieľal na pripomienkovaní vecného zámeru zákona o v.v.i. Za najväčší 

nedostatok, ktorý sa nepodarilo odstrániť počas jej pôsobenia vo funkcii predsedníčky 

Snemu SAV označila Z. Magurová stále chýbajúce prílohy v zápisniciach P SAV. 

 V krátkej diskusii sa členovia snemu zaujímali o nateraz nesplnené uznesenia Snemu SAV 

(Z. Kusá). Z. Magurová uviedla, že prehľad plnenia uznesení od apríla 2013 je pripravený 

a bude rozposlaný elektronickou cestou. 

K tomuto bodu prijal Snem SAV nasledujúce uznesenie: 

 

7. Snem SAV berie na vedomie správu o činnosti výboru Snemu SAV 

v období apríl 2013 – september 2014 (Z. Magurová). 

 

K bodu 8: V úvode k tomuto bodu Z. Magurová informovala o zasadaní III. komory Snemu 

SAV s účasťou členov P SAV za III. oddelenie vied. Na tomto stretnutí zaznela 

informácia, že v tejto chvíli sa čaká na paragrafované znenie zákona o v.v.i. S ním 

súvisiaca novela zákona o SAV by mala byť stručná, pričom sa predpokladá zachovanie 

terajších ústavov ako organizačných zložiek v.v.i. Problematické však zostávajú viaceré 

otázky, napr. otázka kreovania Snemu SAV či P SAV. Informovala taktiež 

o harmonograme legislatívneho procesu prijímania zákona o v.v.i. a novely zákona 

o SAV. Keď bude pripravený návrh novely zákona o SAV prerokuje sa v komorách 

Snemu SAV a následne bude zvolané mimoriadne zasadanie Snemu SAV k tejto novele. 

V diskusii k tomuto bodu vystúpil ako prvý predseda SAV J. Pastorek, ktorý uviedol, že 

problém kreovania Snemu SAV je plne v rukách snemu, upozornil však na problém 

funkčnosti snemu a taktiež na ďalšie problémy súvisiace s novelou zákona o SAV (voľba 

P SAV, Vedecká rada SAV, fragmentácia a pod.). V diskusii zazneli viaceré názory na 

možné mechanizmy kreovania nového Snemu SAV (E. Majková, K. Iždinský) a podpora 

jednotnému stanovisku k tomuto problému (K. Nemoga). Diskusia v sneme (Z. Kusá, 

M. Pekník) však bola negatívne ovplyvnená absenciou oficiálnych materiálov k tejto 

otázke. Snem preto ukončil diskusiu k tomuto bodu až do času, kým nebudú pripravené 

relevantné materiály. 

 

K bodu 9: K tomuto bodu neboli žiadne materiály ani diskusné príspevky. 

 

K bodu 8: Z. Magurová poďakovala všetkým za aktívnu účasť a o 17.20 hod. ukončila 

rokovanie Snemu SAV. 

 

 

V Bratislave dňa 8. 10. 2014 

 

Zapísal: P. Pristaš 

Overil: J. Klačka 

 

                                                                  Ján Sedlák 

                                                                  predseda Snemu SAV 
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Stanovisko Snemu SAV k navrhovanej výške rozpočtovej kapitoly SAV na rok 2015 

 

Snem SAV vyjadruje protest voči plánovanému poklesu výdavkov štátneho rozpočtu 

v kapitole Slovenská akadémia vied v roku 2015. 

SAV je dlhdobo najvýkonnejšou slovenskou inštitúciou v oblasti vedy a výskumu, 

ktorá pri počte výskumných pracovníkov tvoriacom približne 11 % pracovníkov vedy 

a výskumu na Slovensku produkuje 34 % vedeckých výstupov. Pri celkovom medziročnom 

náraste výdavkov štátneho rozpočtu poskytovaných MŠVVŠ SR na vedu a techniku o 2,98 % 

však v návrhu rozpisu štátneho rozpočtu na rok 2015 kapitola SAV klesá o 18% oproti stavu 

z roku 2014.
*
 V porovnaní s rokom 2009 je pri započítaní kumulatívnej inflácie situácia ešte 

alarmujúcejšia, reálny pokles financovania SAV je na úrovni približne 45 %. Takáto situácia, 

keď je kvalita výsledkov práce trestaná krátením rozpočtu, je v európskom priestore 

neakceptovateľná. 

Návrh štátneho rozpočtu počíta aj s výrazným krátením rozpočtu osobných výdavkov, 

ktoré je zdôvodňované viazaním týchto výdavkov za účelom realizácie Programu ESO 

(Efektívna, spoľahlivá a otvorená verejná správa). Zamestnanci SAV však neprichádzajú do 

styku s občanom v rámci vybavovania agendy verejnej správy a tak sa optimalizácia nákladov 

na fungovanie SAV nedá dosiahnuť kopírovaním administratívnych opatrení vo verejnej 

správe. Kritériom pre hodnotenie fungovania SAV je kvalita pôvodných vedeckých 

a aplikačných výstupov a úspešnosť jej kolektívov v uchádzaní sa o projekty v rámci 

domácich aj medzinárodných grantových schém. Napríklad v rámci Štrukturálnych fondov 

Európskej únie získala SAV významný objem prostriedkov na vybavenie svojej prístrojovej 

infraštruktúry, avšak plánovaný pokles výdavkov štátneho rozpočtu v kapitole SAV bude mať 

za následok aj nedostatok prostriedkov na to, aby túto infraštruktúru mohla efektívne 

využívať v prospech Slovenska. Budú chýbať prostriedky potrebné na materiál a prevádzku 

zariadení. Krátenie osobných výdavkov v navrhovanom rozsahu povedie k hromadnému 

prepúšťaniu. Napriek horeuvedenej výkonnosti SAV je už dnes priemerný plat zamestnanca 

SAV nižší ako priemerný plat na Slovensku a výrazne nižší ako priemerný plat 

v Bratislavskom kraji. Takýto stav zhoršuje intelektuálnu bezpečnosť štátu a povedie k odlivu 

expertov, ktorí nenájdu kariérne záruky pre svoju odbornú orientáciu vo sfére vedy 

a výskumu na Slovensku. 

 

* http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=9700 
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