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Zápisnica zo zasadania Snemu SAV, 
ktoré sa konalo v dňoch 16. a 18. decembra 2014 

 
 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
Prizvaní:   členovia P SAV; L. Lapšanský a V. Janáč, Ústav štátu a práva SAV 
 
 
Program:  
 

1. Otvorenie  
2. Schválenie programu 
3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie 
4. Kontrola plnenia uznesení snemu 
5. Informácia o priebehu a výsledku rokovaní o rozpočte SAV na rok 2015 a stave 

legislatívneho procesu zákona o v.v.i. a novely zákona o SAV (J. Pastorek) 
6. Prerokovanie a schválenie návrhu novely zákona o SAV 
7. Prerokovanie a schválenie návrhu Zásad tvorby rozpočtu RO a určenia výšky 

príspevku PO SAV v roku 2015 (P. Šajgalík) 
8. Novela koncepcie vednej politiky SAV v podmienkach RIS3 (E. Majková) 
9. Rôzne 
10. Záver 

 

K bodu 1: Zasadanie Snemu otvoril o 9:10 predseda Snemu SAV J. Sedlák, ktorý v úvode 
privítal všetkých prítomných a predstavil nových členov Snemu SAV, ktorými sa stali 
PhDr. Ján Palkovič za Encyklopedický ústav SAV a  MUDr., Mgr. Július Hodosy, PhD., 
MPH za Molekulárno-medicínske centrum SAV. 

 
K bodu 2:  J. Sedlák informoval, že výboru Snemu SAV bol doručený návrh F. Gömöryho na 

doplnenie programu o bod „Stanovisko Snemu SAV k rozpočtu APVV na rok 2015“. 
Snem SAV schválil zaradenie tohto bodu pred bod 6. V diskusii k programu požiadal J. 
Koppel o zaradenie bodu ku končiacemu sa medzirezortnému pripomienkovému konaniu 
(MPK) k zákonu o v. v. i. Vzhľadom na blížiaci sa termín ukončenia MPK Snem SAV 
schválil zaradenie tohto bodu ako nového bodu 5. V krátkej diskusii potom zazneli 
požiadavky na obmedzenie diskusie k jednotlivým bodom programu, hlasovaním však bol 
schválený návrh K. Iždinského nelimitovať diskusiu. Krátko sa diskutovalo o probléme 
zmeny miesta konania mimoriadneho zasadania Snemu SAV a možnej účasti riaditeľov 
organizácií SAV na tomto zasadaní (J. Kopáček).  Snem SAV zamietol účasť riaditeľov 
na svojom mimoriadnom zasadaní a zmenil miesto konania mimoriadneho zasadania 
Snemu SAV na pavilón QUTE Fyzikálneho ústavu SAV.  
Takto zmenený program bol následne veľkou väčšinou hlasov schválený. 

 
K bodu 3:  J. Sedlák predložil snemu návrh na zloženie členov pracovných komisií. Po 

krátkej diskusii Snem SAV veľkou väčšinou hlasov zvolil: 

 

 Mandátovú komisiu v zložení: M. Koóš – predseda, R. Passia, P. Matiašovský – 
členovia 

 Návrhovú komisiu v zložení: K. Gmucová – predsedníčka, K. Marhold, I. 
Valentová – členovia 
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Vedením zápisu bol poverený P. Pristaš, overovateľom R. Passia.  

 

K bodu 6: J. Sedlák konštatoval, že uznesenia zo zasadania Snemu SAV v septembri 2014 
boli splnené, uznesenie z májového zasadania Snemu SAV, týkajúce sa predloženia 
koncepcie vednej politiky v podmienkach RIS3 na schválenie snemom, bude splnené v bode 
8. programu tohoto zasadania. 
 
K bodu 5: J. Sedlák požiadal J. Pastoreka o prednesenie správy k tomuto bodu. J. Pastorek 

informoval o priebehu rokovaní o rozpočte SAV na rok 2015, keď prvotný návrh rozpočtu 
bol likvidačný a viedol by k redukcii pracovných miest v SAV o takmer 500. Po 
rokovaniach sa podarilo rozpočet SAV navýšiť na vyše 58 miliónov EURO, ale SAV 
neboli pridelené prostriedky na prioritu, ktorou bol pavilón spoločenských vied. Upozornil 
na tlaky na SAV a na jej možnú dezintegráciu a krátko sa venoval celkovo nedostatočnej 
podpore vedy na Slovensku. 
Krátko sa potom venoval zákonu o v.v.i. a novele zákona o SAV. Upozornil, že SAV 
nemá zákonodárnu iniciatívu a oba zákony bude predkladať Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR (MŠ SR). Poďakoval zástupcom Ústavu štátu a práva SAV za ich 
podiel pri príprave tohto zákona. Upozornil taktiež na nutnosť pripomienkovania zákona o 
v. v. i. ktoré končí zajtra (17. 12. 2014). Ohľadom novely zákona o SAV požiadal Snem o 
aktívny prístup, keď očakáva, že táto novela bude schválená v Sneme SAV do konca roka, 
tak, aby bola predložená na rokovanie Národnej rady SR súčasne so zákonom o v.v.i.  
V diskusii k jeho vystúpeniu sa členovia snemu venovali najmä problému rozpočtu SAV 
(M. Pekník, K. Iždinský, J. Sedlák, Z. Kusá, P. Šajgalík, E. Majková). J. Pastorek v 
odpovedi uviedol, že tohtoročné rokovania o rozpočte boli neštandardné, keďže SAV 
nebola pozvaná na záverečné rokovania o rozpočte na Ministerstvo financií SR. Veľký 
vplyv na návrh rozpočtu mala aj reforma ESO. V. Páleník vo svojom vystúpení 
poďakoval za snahy o zachovanie rozpočtu SAV. Tieto snahy však musia byť dlhodobé a 
v tejto chvíli už SAV mešká s prípravou a vyjednávaním rozpočtu na rok 2016. Upozornil 
na niektoré problémy so zákonom o v. v. i. a novelou zákona o SAV. Podľa jeho názoru 
by novela zákona o SAV mala byť samostatným právnym aktom a nemala by sa spájať so 
zákonom o v. v. i. 

 
K bodu 4: F. Gömöry predniesol návrh uznesenia k tomuto bodu, ktorého zámerom je poveriť 

výbor Snemu SAV aby v spolupráci s Radou vysokých škôl pripravili spoločný list MŠ k 
rozpočtu APVV na rok 2015. Po krátkej diskusii a spresnení uznesenia (Z. Kusá, J. 
Sedlák, K. Gmucová, I. Budinská, K. Iždinský) Snem SAV tento návrh schválil. 

 
K bodu 5: J. Koppel ako člen P SAV poverený pripomienkovaním zákona o v. v. i. v rámci 

MPK uviedol, že ukončenie MPK sa rýchlo blíži, poďakoval za pripomienky od členov 
Snemu SAV a poďakoval za spoluprácu pracovníkom Ústavu štátu a práva SAV. 
Upozornil, že musí existovať obsahová zhoda medzi zákonom o v. v. i., technickou 
novelou zákona o SAV, ktorá je súčasťou zákona o v. v. i., a pripravovanou novelou 
zákona o SAV.  Podľa jeho názoru je nutné vložiť zásadné zmeny z pripravovanej novely 
zákona o SAV už aj do technickej novely. Upozornil pritom na viaceré problémové 
okruhy, kde v tejto chvíli potrebná zhoda neexistuje. Ide najmä o vzťah zriaďovateľ a 
zriaďovanie a zrušovanie v. v. i., odvolávanie riaditeľov v. v. i., vzťah zriaďovateľ a 
správna rada v. v. i., voľby P SAV, voľby Vedeckej rady SAV. Po jeho úvodnom 
vystúpení sa rozprúdila diskusia o nutnosti súladu medzi zákonom o v. v. i. a novelou 
zákona o SAV. Viacerí členovia snemu namietali nutnosť tejto zhody (V. Páleník, E. 
Višňovský), J. Koppel a prítomní zástupcovia Ústavu štátu a práva SAV upozorňovali na 
riziká nesúladu týchto právnych noriem a na riziko nezaradenia novely zákona SAV do 
ďalšieho legislatívneho procesu. Na záver diskusie J. Pastorek vyhlásil, že podporuje 
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súčasné podanie oboch právnych noriem a podal informáciou, že sa mu podarilo 
zabezpečiť účasť zástupcov MŠ SR na dnešnom rokovaní snemu.  
Snem SAV jednomyseľne schválil účasť a zaradenie vystúpenia zástupcov MŠ SR do 
programu rokovania. Po tomto hlasovaní snem schválil viaceré pripomienky ku zneniu 
zákona o v. v. i. (§ 3 (4), § 9, § 24, § 25 (3), § 26 (4), § 27 (8, f2a) a § 30). 
Po krátkej prestávke od 12:45 do 13:15 predseda Snemu SAV J. Sedlák obnovil rokovanie 
snemu a privítal Petra Plavčana, generálneho riaditeľa Sekcie vysokých škôl, vedy a 
výskumu MŠ SR a Mareka Gilanyiho, hlavného štátneho radcu sekcie. P. Plavčan v 
krátkom vystúpení informoval o priebehu prípravy zákona o v. v. i., upozornil na niektoré 
problémy (zlučovanie, financovanie) a upozornil na možnosť pripomienkovania zákona v 
prebiehajúcom MPK. M. Gilanyi potom špecifikoval niektoré problémy. Upozornil na 
predpokladanú účinnosť zákona o v. v. i. (1. 6. 2015) a potvrdil nutnosť technickej 
novelizácie zákona o SAV v súvislosti so schvaľovaním zákonom o v. v. i. V následnej 
diskusii sa znova rozoberala možnosť samostatnej „veľkej“ novely zákona o SAV v 
porovnaní s technickou novelou (J. Koppel, E. Višňovský, Z. Magurová, P. Samuely, K. 
Gmucová). Zástupcovia MŠ SR potvrdili nutnosť technickej novely zákona o SAV, ale 
nevylúčili samostatnú novelu zákona o SAV. Záver diskusie sa venoval problematike 
Ústrednej knižnice SAV (J. Koppel, D. Podmaková, M. Morovics, A. Jakubičková) a jej 
statusu po transformácii SAV. Po ukončení diskusie J. Sedlák poďakoval zástupcom MŠ 
SR a o. 14:45 vyhlásil ďalšiu prestávku. 
Rokovanie snemu obnovil J. Sedlák o 15:15. Po krátkej diskusii (Z. Kusá, K. Marhold, P. 
Samuely) sa snem uzniesol, že bude pokračovať v prerokovávaní pripomienok k 
technickej novele zákona o v. v. i a rokovanie o znení novely zákona o SAV sa presunie 
na neskorší termín. Na základe diskusie boli následne schválené pripomienky k § 6, § 8 
(2, 6, 7o), § 10(3) a § 10(5, i) zákona o v. v. i. V súvislosti s odchodom M. Kóoša z 
rokovania snemu bol za nového predsedu mandátovej komisie zvolený P. Pristaš. 
Následne Snem SAV neprijal žiadne uznesenie k návrhu V. Páleníka ohľadom emeritných 
pracovníkov, s tým, že sa tomuto problému bude venovať na ďalších rokovaniach snemu.  
Vzhľadom na pokročilý čas Snem SAV schválil návrh na vypustenie bodu programu 8 
(Novela koncepcie vednej politiky SAV v podmienkach RIS3) s tým, že tento bod sa 
presúva na nasledujúce riadne zasadanie snemu.  
Po ďalšej prestávke od 17:55 do 18:10 obnovil rokovanie snemu J. Sedlák informáciou o 
tom, že zajtra (17. 12. 2014) sa výbor snemu stretne s predsedom Národnej rady SR a 
viacerými ministrami (MŠ SR, Ministerstvo financií SR, Ministerstvo vnútra SR). 
Následne snem schválil návrh K. Marholda aby sa diskusia k zásadam rozpočtu (bod 7 
programu) presunula na rokovanie snemu vo štvrtok 18. 12. 2014 a snem pokračoval v 
diskusii k technickej novele zákona o SAV. Snem hlasovaním schválil úpravu znenia § 
11, § 12(13, 18), § 21a (3, 5, 6, 7, 11, 15, 16) a § 30 novely zákona o v.v.i. O 19:50 J. 
Sedlák prerušil rokovanie snemu. 

 
K bodu 7: Pokračovanie rokovania snemu otvoril novozvolený predseda snemu K. Marhold 

(pozri: Zápisnica z mimoriadneho zasadania Snemu SAV, ktoré sa konalo dňa 18. 
decembra 2014) dňa 18. 12. 2014 o 18:10. Vzhľadom na rozsiahlu diskusiu k technickej 
novele zákona o SAV, ktorá je súčasťou pripravovaného zákona o v. v. i., Snem k 
samostatnej novele zákona o SAV nerokoval. 

 
K bodu 8: Návrh Zásad tvorby rozpočtu RO a určenia výšky príspevku PO SAV v roku 2015 

(ďalej len Zásady) predniesol P. Šajgalík. Uviedol, že v Zásadách nie sú žiadne výrazné 
zmeny oproti minulým rokom, pribudli v nich len dve položky: dislokácia SAV a 
motivačné nástroje. Drobnou zmenou je aj prerozdeľovanie príjmov z prenájmov. V 
diskusii sa potom členovia snemu venovali práve problematike prenájmov a príjmov z 
nich (J. Lapin, I. Budinská, J. Koppel) a schválili úpravu znenia zásad v tomto bode. 
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Viacerí členovia snemu namietali, že Zásady sú málo konkrétne (Z. Kusá, Z. Bartošová). 
P. Šajgalík uviedol, že po prerozdelení rozpočtu v januári 2015 budú konkrétne čísla k 
dispozícii Snemu SAV. Viacerí diskutujúci sa potom venovali problematike financovania 
programu SASPRO a prerozdeľovaniu mzdových prostriedkov jednotlivými oddeleniami 
vied a hlasovaním schválili úpravu znenia zásad v tomto bode s tým, že prerozdeľovanie 
bude do výšky maximálne 5% včítane SASPRO a bude diferencované po schválení 
príslušnou komorou Snemu. 
V záverečnom hlasovaní Snem SAV jednomyseľne schválil upravené znenie Zásad. 
 

K bodu 9: K tomuto bodu neboli žiadne návrhy. 
 
K bodu 10: K. Marhold poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a zasadanie Snemu SAV   

ukončil o 20:10. 
 
 
V Bratislave dňa 21. 12. 2014 

 

Zapísal: P. Pristaš 
Overil: R. Passia   

 

 

 
                                                               Karol Marhold  

                                                                  predseda Snemu SAV 
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Uznesenia zo zasadania Snemu SAV, 
ktoré sa konalo 16. decembra 2014 a po prerušení 

pokračovalo 18. decembra 2014 
 

 
Uznesenie č.1 zo 16. decembra 2014 

Na rokovaní snemu nebude limitovaný počet ani dĺžka diskusných príspevkov. 
 
Uznesenie č.2 zo 16. decembra 2014 

Snem ukladá predsedovi Snemu SAV obrátiť sa na Radu vysokých škôl a ďalšie 
orgány, reprezentujúce vedecko-výskumnú komunitu s návrhom zaslať spoločný list 
ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR s požiadavkou hľadať dodatočné 
zdroje pre financovanie projektov APVV v roku 2015 nad rámec schváleného 
rozpočtu. 
 
Uznesenie č.3 zo 16. decembra 2014 

Snem súhlasí so zmenou miesta konania snemu 18. 12. 2014. Zasadanie snemu sa bude 
konať v prednáškovej sále pavilónu QUTE na Dúbravskej 9. 
 
Uznesenie č.4 zo 16. decembra 2014 

Snem schvaľuje pozvanie pánov Plavčana a Gilányiho z MŠVVaŠ na svoje zasadanie 
za účelom objasnenia procesu novelizácie zákona o SAV. 
 
Uznesenie č.5 zo16. decembra 2014 

Snem SAV dáva mandát P SAV/prof. Koppelovi aby v rámci MPK k Zákonu o v.v.i. 
Článku I. boli vložené za SAV do systému zásadné pripomienky vychádzajúce z 
diskusie na sneme k § 3 (4), § 9, § 24, § 25 (3), § 26 (4), § 27 (8, f2a) a § 30. 
 
Uznesenie č.6 zo 16. decembra 2014 

Snem SAV dáva mandát P SAV/prof. Koppelovi aby v rámci MPK k Zákonu o v.v.i. 
Článku III. boli vložené za SAV do systému zásadné pripomienky vychádzajúce z 
diskusie na sneme k § 6, § 8 (2, 6, 7o), § 10(3), § 10(5, i), § 11, § 12(13, 18), § 21a (3, 
5, 6, 7, 11, 15, 16) a § 30. 
 
Uznesenie č.7 z 18. decembra 2014 

Snem SAV schvaľuje „Zásady tvorby rozpočtu RO a určenia výšky príspevku PO 
SAV v roku 2015“ s pozmeňujúcimi návrhmi týkajúcimi sa 

- prerozdeľovania mzdového fondu do výšky 5 % vrátane SASPRO diferencovane 
po schválení príslušnými komorami, 

- rozpis príspevku na prevádzku je v podobnej štruktúre ako u organizácií s 
rozpočtovou formou hospodárenia s výnimkou, že ostatný príspevok na prevádzku 
bude znížený o odvody z nájomného vo výške 40 % zmluvne stanovenej sumy za 
prenájom, ktoré sa stanú zdrojom Fondu údržby a opráv nehnuteľného majetku 
organizácií SAV. 60 % je zdrojom organizácií.  


