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Zápisnica zo zasadnutia Snemu SAV 2. februára 2015 
 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Prizvaní: členovia Predsedníctva SAV, zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR prof. Peter Plavčan a Mgr. Marek Gilányi a pracovník Ústavu štátu 

a práva SAV Mgr. Lukáš Lapšanský, PhD. 

 

Program: 

1. Otvorenie  

2. Schválenie programu zasadnutia  

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

4. Vyhlásenie výsledkov voľby kandidátky/kandidátok na členku P SAV v II. komore 

snemu  

5. Odpovede kandidátky/kandidátok na členku P SAV na otázky členov snemu  

6. Voľba kandidátky na členku P SAV plénom Snemu SAV  

7. Rokovanie o návrhu na odvolanie členov Predsedníctva SAV  

8. Prerokovanie pripomienok k návrhu novely Zákona o SAV  

9. Rozličné  

10. Záver 

 

K bodu 1: Zasadnutie otvoril a prítomných privítal predseda Snemu SAV prof. RNDr. 

Karol Marhold, CSc. o 10:20 hod. 

 

K bodu 2: Na úvod bol hlasovaním schválený predložený program zasadnutia. 

 

K bodu 3: Snem schválil zloženie návrhovej komisie a volebnej a mandátovej komisie 

a zloženie subkomisií za jednotlivé komory. Návrhová komisia bude pracovať v zložení 

Ľuboš Kľučár, Karol Nemoga a Viliam Páleník. Volebná a mandátová komisia v zložení 

Richard Komžík, Edita Nemcová, Ľubica Lacinová. Jednotlivé subkomisie v zložení:  

I. komora: Richard Komžík, Igor Broska, Fedor Gömöry 

II. komora: Ľubica Lacinová, Ján Gálik, Miroslav Hnatko 

III. komora: Edita Nemcová, Marína Zavacká, Ivan Cheben 
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K bodu 4: Predsedníčka volebnej komisie 2. komory Snemu SAV doc. RNDr. Ľubica 

Lacinová, DrSc. informovala o výsledkoch hlasovania v doplňovacích voľbách za člena 

Predsedníctva SAV v 2. komore snemu, v ktorých Ing. Mária Omastová, DrSc. získala 15 

hlasov a RNDr. Mária Matulová, DrSc. 7 hlasov, do 2. kola voľby postúpila Mária Omastová.  

 

K bodu 5: Predseda snemu K. Marhold privítal kandidátku na členku  P SAV Máriu 

Omastovú a otvoril diskusiu, ktorá sa týkala predovšetkým názorov kandidátky na 

prebiehajúce procesy transformácie akadémie a spájania ústavov, ako aj jej predstáv o ďalšom 

smerovaní akadémie ako celku a podpore vedeckého bádania na Slovensku. Otázky kládli 

viacerí členovia snemu. M. Nováka zaujímal jej názor na optimálny model transformácie 

a tiež schopnosť odosobnenia sa od vlastného ústavu v prospech celej akadémie. Podľa 

kandidátky M. Omastovej treba proces transformácie viac vysvetľovať v jednotlivých 

ústavoch, hrozba nedobrovoľného spájania ústavov podľa nej pominula a ona je za postupné 

riešenie tohto problému, nemyslí si, že problém spájania/zlučovania bude uzatvorený do 

konca roka. E. Višňovský sa opýtal kandidátky na jej názor na 3. oddelenie vied a zaujímal sa 

o jej návrhy na kooperáciu 3. oddelenia s ostatnými oddeleniami. M. Omastová odpovedala, 

že problematická je v 3. oddelení najmä (nedostatočná) veľkosť ústavov, tam podľa nej môžu 

v transformácii vzniknúť problémy. Zapojenie 3. oddelenia do veľkých projektov je v súlade 

so smerovaním svetovej vedy, konkrétne dianie je ovplyvnené programom EÚ Horizont 2020. 

Kandidátka vyslovila presvedčenie, že v prípade zvolenia bude ona osobne aj P SAV určite 

podporovať vstupovanie ústavov 3. oddelenia do väčších projektov. Technické a prírodné 

vedy si podľa nej uvedomujú potrebu spájania sa s humanitnými a spoločenskými vedami. I. 

Brosku zaujímalo, ako možno zlepšiť portfólio akadémie z hľadiska jej vedeckých výstupov. 

M. Omastová spomenula, že za dôležitý krok považuje posilnenie infraštruktúry niektorých 

ústavov, nedá sa povedať, že by sa v našich podmienkach vôbec nedala rozvíjať vedecká 

činnosť na svetovej úrovni, o čom svedčí aj viacero článkov v svetových časopisoch 

s vysokým impakt faktorom. Problémom je podfinancovanie a naša veľkosť, ktorá niekedy 

obmedzuje schopnosť SAV, resp. jednotlivých ústavov, zapojiť sa do veľkých 

medzinárodných projektov. Podľa nej treba zlepšiť kvalitu doktorandského štúdia. Chýbajú 

postdoktorandské podpory a pobyty. K. Iždinský sa kandidátky opýtal, či podľa nej 

v štrukturálnych fondoch ide o veľkosť ústavov, ako sa doposiaľ pri procese zlučovania 

tvrdilo, a čo bude po zmene politiky spájania s veľkými štrukturálnymi projektmi. M. 

Omastová vyslovila názor, že na štrukturálne fondy netreba veľké ústavy z administratívneho 
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hľadiska, no ústavy by sa mali kvôli štrukturálnym fondom spájať kvôli konkrétnemu 

projektu a výskumu.  

O 10:40 hod. predseda snemu K. Marhold poďakoval kandidátke na členku P SAV M. 

Omastovej za prezentáciu svojich názorov, členom snemu za položené otázky a ukončil 

diskusiu.  

 

K bodu 6: Predseda snemu K. Marhold vyhlásil 2. stupeň doplňujúcich volieb 

kandidáta za člena P SAV. Tajným hlasovaním po jednotlivých komorách bola Ing. M. 

Omastová, DrSc. zvolená za kandidátku na členku P SAV s celkovým výsledkom 74,9 

percent hlasov za (I. komora: za 13, proti a zdržalo sa 0 II. komora: za 16, zdržalo sa a proti 0 

III. komora: za 17, zdržalo sa a proti boli 2). Snem zároveň uznesením zaviazal predsedu 

snemu, aby M. Omastovú vymenoval do funkcie členky predsedníctva. (Bližšie pozri 

Uznesenie č. 1 a Uznesenie č. 2 v prílohe tejto zápisnice.) 

 

K bodu 7: Predseda 3. komory snemu prof. E. Višňovský oznámil výsledok rokovania 

3. komory snemu, ktoré sa týkalo vyslovenia dôvery členovi P SAV Mgr. Jurajovi 

Marušiakovi, PhD. V tajnom hlasovaní na zasadnutí 3. komory 2. februára 2015 o 8:30 hod. 

3. komora vyslovila súhlas s jeho odvolaním (z 18 prítomných súhlasilo 12, nesúhlasilo 6 

členov komory).  

Predseda K. Marhold pozval do rokovacej sály troch členov P SAV, ktorých sa ešte 

týkal proces odvolávania (Juraj Marušiak, Ján Dusza, Juraj Lapin) a z rozličných príčin sa 

nemohli zúčastniť na predošlom zasadnutí snemu. Vzápätí otvoril diskusiu členov snemu 

s týmito členmi predsedníctva a položil im rovnaké otázky ako ostatným členom P SAV na 

predchádzajúcom zasadnutí snemu. Na otázku, či si vedia predstaviť spoluprácu so súčasným 

predsedom SAV prof. P. Šajgalíkom, odpovedali všetci členovia predsedníctva kladne.  

 Na otázku, čo v starom predsedníctve nefungovalo a čo by zmenili, odpovedali takto: J. 

Dusza: Problémom bolo, že rozhodnutia P SAV neboli kolektívne a neboli dostatočne 

transparentné, no on osobne nebol dosť aktívny, aby sa k týmto negatívnym javom vyjadril. J. 

Lapin označil za problém chýbajúcu trpezlivosť a čas na nachádzanie konsenzuálnych riešení. 

Materiály na schválenie sa na predsedníctvo predkladali na poslednú chvíľu, členovia P SAV 

dostávali informácie z rokovaní so štátnymi orgánmi, ktoré asi neboli celkom presné. 

Predsedníctvo je kolektívny orgán, ktorý musí prijímať konsenzuálne rozhodnutia, za ktorými 

si musí stáť, musí predchádzať konfliktom vo vnútri predsedníctva aj smerom k celej SAV. 

Členovia P SAV musia mať zároveň všetky potrebné informácie. J. Marušiak hovoril o 
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nedostatku tolerancie, netransparentnom rozhodovaní a sklonoch rozhodovať v rámci 

neformálnych skupiniek, nie priamo v predsedníctve. Na otázku „Aká je vaša predstava 

o transformácii a potrebe zlučovania ústavov?“ odpovedali jednotliví členovia predsedníctva 

nasledovne: J. Dusza vnímal vec od počiatku svojho pôsobenia v predsedníctve tak, že 

transformáciu treba urobiť a ani ľudia v SAV nie sú proti. Pokiaľ ide o zlučovanie, mal 

obavy, lebo ho bývalý predseda nevedel presvedčiť o potrebe zlučovania a z pôvodne 

presadzovaného „českého“ modelu transformácie sa postupne vyvinul skôr „maďarský“ 

model. Argumenty bývalého predsedu boli nedostatočné, podľa neho išlo o pokyn „zhora“, zo 

strany decíznej sféry. Podľa J. Duszu treba pripraviť zmysluplný model zlučovania na 

princípe zmysluplnosti a ochoty jednotlivých ústavov. J. Lapin skonštatoval, že transformácia 

je jednoducho fakt a realita, pretože sú už pripravené aj transformačné zákony. Bol 

prekvapený, keď od ministra vnútra počul, že netlačil na počet organizácií, pretože osobne 

mal pocit, že tlak na zlučovanie pochádza práve od štátnych orgánov. Preferovaným modelom 

J. Lapina bol model „slabej verejnej výskumnej inštitúcie“ (ďalej len v. v. i.), v ktorom by 

hrali dôležitú úlohu vysoko autonómne ústavy. Otázka je, ako to bude so zapisovaním 

organizácií do registra v. v. i, ak už nebude tlak na zlučovanie, treba ísť inou cestou. Väčšie 

ústavy podľa neho môžu prejsť transformáciou samostatne. J. Marušiak konštatoval, že 

predošlý snem a predsedníctvo prijali vecný zámer transformácie, ktorý aj súčasné 

predsedníctvo zaväzoval k istým krokom, hoci to bol veľmi rámcový dokument. Pôvodný 

zámer, český model, sa opustil, nastúpila vysoká centralizácia s trojstupňovým riadením. To 

nemôže dobre fungovať. Možno mu vyčítať, že sa voči tomu aktívnejšie nevymedzoval, no 

s takýmto riešením (násilným zlučovaním) nesúhlasil. Na rokovaniach P SAV bola táto 

požiadavka prezentovaná ako výsledok tlaku decíznej sféry, ak to tak nie je, je to 

prekvapujúce, lebo donedávna predsedníctvo pracovalo s opačnými informáciami. Osobitne 

pre ústavy 3. oddelenia vied môže byť transformácia veľkým problémom, pokiaľ nebude 

zabezpečené adekvátne financovanie vedy zo strany štátu, to podľa neho musí byť základný 

zdroj financovania vedy. 

Po týchto otázkach otvoril predseda snemu všeobecnú diskusiu na túto tému.  

Predseda akadémie prof. P. Šajgalík povedal, že v médiách odznela informácia ministra 

školstva, že nevidí problém, aby bol rozpočet SAV fixovaný na niekoľko rokov, pričom 

východiskom by malo byť súčasných 60 miliónov eur. Oznámil tiež, že práve prebieha 

finančný a personálny audit akadémie zo strany ministerstva vnútra, v ktorom môže ísť aj 

o to, aby sa „potvrdila“ opodstatnenosť projektu ESO aj pre SAV. Predseda SAV vedie 

rokovania o fixácii rozpočtu akadémie, napr. formou zmluvy so štátom, východiskom je 
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fixácia 60 miliónov, v ďalšom kroku sa bude predseda akadémie usilovať o udržanie 

samostatnej rozpočtovej kapitoly.  

E. Višňovský sa opýtal všetkých členov P SAV, aké boli vo vnútri predsedníctva 

argumenty za model „3 : 3 : 3“, teda vznik troch nových v. v. i. v každom z troch oddelení 

vied. J. Lapina sa opýtal, odkiaľ mal informáciu o hroziacej „nútenej správe akadémie“, ktorá 

v minulosti z jeho úst odznela. J. Dusza skonštatoval, že modely 3 : 3 : 3 a 4 : 4 : 4 neboli 

podporené argumentmi a treba postupovať opačne: diskutovať o tom, kto s kým si vie 

predstaviť spoluprácu v rámci jednej v. v. i. a z toho odvodiť ich celkový počet. J. Lapin 

povedal, že väčšina členov P SAV sa dozvedela o modeli 3 : 3 : 3 na zasadnutí snemu, kde ho 

prezentoval bývalý predseda SAV prof. J. Pastorek. J. Marušiak potvrdil slová J. Lapina, 

neboli mu známe argumenty v prospech týchto dvoch modelov, neskôr zaznievali argumenty 

o čerpaní medzinárodných grantových zdrojov, no tie sa čerpajú aj v súčasnosti formou 

spolupráce a konzorcií viacerých pracovísk. J. Lapin sa vyjadril aj k svojim slovám o „nútenej 

správe“ akadémie: verejne odznievali informácie z decíznej sféry o zlučovaní organizácií 

a presune niektorých ústavov napr. na vysoké školy, bola tu však aj požiadavka podnikateľov 

(Klub 500), aby niektoré ústavy patrili „pod nich“ a robili aplikovaný výskum pre priemysel. 

Tlak v septembri 2014 sa teda týkal celej SAV (technické ústavy, hydrologický ústav, 3. 

oddelenie a pod.) a bol veľmi silný, preto použil tieto slová.  

P. Samuely skonštatoval, že opätovne počúvame, že tu bol „jeden zlý náčelník“, ale 

dnes už všetci vedia, ako to má byť správne. S nedôverou pristupuje k informácii, že jeden 

človek, bývalý predseda SAV prof. J. Pastorek, presadil všetky kritizované rozhodnutia. 

Členovia P SAV mohli procesy rozhodovania ovplyvňovať a mali to aktívne robiť. J. Lapin 

skonštatoval, že on nebol proti spájaniu ústavov, ale je proti násilnému spájaniu, záleží na 

rozhodnutí ústavov. J. Marušiak na slová P. Samuelyho reagoval tak, že väčšina ľudí sa 

rozhoduje na základe dostupných informácií. J. Dusza si myslí, že tam, kde sú veľké celky 

funkčné, treba do spájania ústavov ísť. F. Gömöry položil členom predsedníctva otázku, či si 

myslia, že v budúcnosti by bolo vhodné zachovanie delenia na tri oddelenia vied. J. Dusza si 

myslí, že v. v. i. bude podstatne viac, ako sa plánovalo, snáď tridsať, oddelenia vied preto 

budú stále potrebné. J. Lapin konštatoval, že to nie je jednoduchá otázka, napr. v 1. oddelení 

vied sa pri projektovaní v. v. i. rátalo aj lekárskymi a chemickými vedami, takže dochádza 

k miešaniu doterajších oddelení. Treba zvážiť, či zachovať historický princíp oddelení, ktoré 

vytvárajú platformy na presadzovanie záujmov ústavov, alebo ísť iným smerom. Pri miešaní 

vedných disciplín v rámci v. v. i. by bola zmysluplnosť oddelení vied oslabená. J. Marušiak 

uvažoval tak, že ak by prešiel pôvodný model 3 : 3 : 3 alebo 4 : 4 : 4, oddelenia by asi neboli 
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potrebné, jednotlivé oddelenia však majú svoje špecifiká, napr. v kritériách hodnotenia 

vedeckej práce, preto svoj zmysel stále majú, je to komunikačná platforma pre podobne 

zamerané ústavy. Okrem nich by mohli vznikať aj iné centrá komunikácie – napr. centrá 

excelentnosti a aj ďalšie neformálne zoskupenia naprieč oddeleniami.  

F. Gömöry položil ďalšiu otázku J. Lapinovi, týkala sa veľkého projektu štrukturálnych 

fondov dvoch centier. Aj elektrotechnický ústav dostal v rámci tohto projektu zariadenia 

inštalované v pôvodných priestoroch ústavu, no hoci malo ísť podľa schváleného projektu 

o inštaláciu prístrojov „na kľúč“, postupne sa začali zvyšovať finančné požiadavky 

dodávateľa voči ústavu, ktorý však v novo vybudovaných centrách tieto práce hradil sám, 

elektrotechnický ústav to vnímal ako nespravodlivosť. J. Lapin reagoval, že dodávateľ 

budovy sa vyberal súťažným dialógom, je to budova postavená na kľúč. Ak elektrotechnický 

ústav vzniesol požiadavku, aby zariadenia išli do jeho pôvodných priestorov, dodávateľ 

nemohol garantovať nepredvídané náklady, ktoré ústav musel znášať.  

Druhá otázka F. Gömöryho bola tiež adresovaná J. Lapinovi a týkala sa okolností 

schvaľovania projektu Allegro (vecne orientovaného na kompetenciu v jadrovom výskume, 

spracovanie jadrového odpadu na palivo do rýchlych reaktorov s celkovým rozpočtom 16,2 

milióna eur). Podľa F. Gömöryho je deštruktívne testovanie materiálov minoritný smer 

výskumu v rámci SAV, hoci tam má v rámci projektu Allegro smerovať 6,9 milióna eur. Ide 

o príliš veľa prostriedkov, pričom na zasadnutí 1. komory od J. Lapina zaznel údaj 3 milióny 

eur. J. Lapin namietal, že z jeho strany nešlo o zámernú dezinformáciu, presné čísla si 

nepamätal. Predseda SAV P. Šajgalík v diskusii poznamenal, že tento predložený projekt 

nebol schválený v P SAV, čo považuje za veľký problém. 

M. Pekník sa vrátil k otázke počtu v. v. i. a modelu transformácie a vyslovil sa 

v prospech zotrvania J. Marušiaka ako člena P SAV. Oponoval mu K. Kollár, ktorý odmietol 

tvrdenia M. Pekníka, že pri rekonštrukcii predsedníctva ide o presadzovanie záujmov nejakej 

politickej skupiny a manipuláciu. K. Gmucová sa vyjadrila, že jej tiež chýbajú konkrétnejšie 

dôvody odvolávania jednotlivých členov P SAV analogicky k odvolávaniu predsedu SAV, pri 

ktorom boli predložené písomné dôvody signatárov výzvy. K. Nemoga porovnal prvé a druhé 

predsedníctvo pod vedením J. Pastoreka. Konštatoval, že empatický prístup k jednotlivým 

ústavom a komunikácia s nimi sa postupne vytrácala, považuje za potrebné zapájať ústavy do 

projektov, aktívne vyhľadávať nové zdroje. J. Dusza s K. Nemogom súhlasí, treba sa podľa 

neho sústrediť na získavanie zdrojov z hospodárskej sféry, z podnikov. J. Marušiak podotkol, 

že nie vždy je to možné. K. Iždinský vo svojom vystúpení vyzval na zmierlivosť. Predseda 

snemu ukončil diskusiu k bodu 7 a vyhlásil tajné hlasovanie po komorách o vyslovení 
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nedôvery trom spomenutým členom  P SAV. Po hlasovaní o 12:40 hod. vyhlásil rokovaciu 

prestávku,  

Predseda Snemu SAV K. Marhold otvoril zasadnutie o 13:20 hod. a vzápätí vyhlásil 

výsledky tajného hlasovania o zotrvaní členov P SAV vo funkciách. Snem nepodporil návrh 

na odvolanie žiadneho zo spomínaných troch členov P SAV. Príslušné Uznesenia č. 3, 4 a 5 

sú v prílohe tejto zápisnice. 

 

K bodu 8: Úvodné slovo k tomuto bodu programu predniesol člen výboru snemu E. 

Višňovský. Zhrnul prácu komisie výboru snemu, ktorá spracovala viaceré podklady 

a pripomienky, o ktorých sa už na sneme diskutovalo (napr. podklady od predošlého predsedu 

snemu J. Sedláka). Konštatoval, že veľká novela zákona o SAV nie je v legislatívnom pláne 

ministerstva školstva, bolo by teda náročné ju presadiť a výsledok tohto úsilia by bol neistý. 

Preto za vhodnejšie považuje pripomienkovať „malú“, resp. „technickú“ novela zákona 

o SAV, ktorá bude súčasťou nového zákona o v. v. i. Otázky, ktoré nebude riešiť táto novela, 

sa budú riešiť v nových štatútoch SAV a Snemu SAV. Na podnet J. Kopáčka informovali 

členovia výboru snemu Z. Kusá a K. Marhold o genéze pracovnej komisie, ktorá pripravila 

podklad na rokovanie. Návrh zmien v technickej novele je podľa nich „triezvy“ a zabezpečuje 

elementárne potreby SAV. Zopakovali, že niektoré návrhy, s ktorými sa pôvodne rátalo do 

pripravovanej veľkej novely o SAV, sa využijú v pripravovaných štatútoch.  

Pracovnú diskusiu o pripomienkovaní „malej novely“ zákona o SAV viedli E. 

Višňovský za výbor snemu a člen predsedníctva J. Koppel. Hlasovalo sa postupne 

o jednotlivých návrhoch, ktoré snem odporúča zapracovať do pripravovanej novely.  

O 14:20 hod. predseda snemu a predseda SAV privítali hostí z ministerstva školstva, 

prof. Petra Plavčana a Mgr. Mareka Gilányiho a Mgr. Lukáša Lapšanského, PhD. z Ústavu 

štátu a práva SAV, ktorí sa zapojili do diskusie snemu o jednotlivých bodoch návrhu novely. 

Na záver tohto bodu rokovania Snem SAV dal Uznesením č. 6 mandát P SAV, aby v rámci 

pripomienkového konania k Zákonu o v. v. i. boli predložené Rade vlády SR pre vedu, 

techniku a inovácie pripomienky schválené na sneme. Presný zoznam návrhov snemu je 

v prílohe tejto zápisnice s názvom Prehľad navrhovaných novelizačných článkov zákona č. 

611/2002 o SAV schválených na zasadnutí Snemu SAV 2. 2. 2015 

 

K bodu 9: Predseda návrhovej komisie K. Nemoga v reakcii na predošlú diskusiu 

k novele zákona o SAV, najmä vystúpenie V. Páleníka, predložil návrh uznesenia v znení: 

Snem SAV poveruje predsedu SAV rokovaním s rektorskou konferenciou o možnosti 
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poskytovania doktorandského štúdia Slovenskou akadémiou vied najmä v raritných odboroch 

štúdia. Uznesenie bolo prijaté (pozri prílohu zápisnice s Uznesením č. 7).  

 

K bodu 10: Predseda Snemu SAV prof. Karol Marhold poďakoval členom snemu, 

členom predsedníctva a pozvaným hosťom za účasť na rokovaní snemu, ktoré sa skončilo 

o 17:40 hod.  

 

 

Zapísal: Radoslav Passia 

Overil: Igor Broska 

 

V Bratislave 6. 2. 2015                                           Karol Marhold 

                                                                           predseda Snemu SAV 

 

 

Prijaté uznesenia zo zasadnutia Snemu SAV, 

ktoré sa konalo 2. februára 2015 

 
Uznesenie č. 1 
Snem SAV v tajnom hlasovaní po komorách podielom hlasov 74,9 % (I. komora: 81,3 %; II. 
komora: 72,7 %; III. komora: 70,8 %) zvolil Ing. Máriu Omastovú, DrSc. za kandidátku na 
členku Predsedníctva SAV. 
 
Uznesenie č. 2 
Snem zaväzuje predsedu Snemu SAV vymenovať Ing. Máriu Omastovú, DrSc. za členku 
Predsedníctva SAV. 
 
Uznesenie č. 3 
Snem SAV tajným hlasovaním po komorách, podielom hlasov 17,6 % za odvolanie, 
neschválil návrh na odvolanie člena P SAV prof. Ing. Jána Duszu, DrSc. 
 
Uznesenie č. 4 
Snem SAV tajným hlasovaním po komorách, podielom hlasov 47,7% za odvolanie, neschválil 
návrh na odvolanie člena P SAV Ing. Juraja Lapina, DrSc. 
 
Uznesenie č. 5 
Snem SAV tajným hlasovaním po komorách, podielom hlasov 40,6% za odvolanie, neschválil 
návrh na odvolanie člena P SAV Mgr. Juraja Marušiaka, PhD. 
 
 
Uznesenie č. 6 
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Snem SAV dáva mandát P SAV, aby v rámci pripomienkového konania k Zákonu o v. v. i. 
boli predložené Rade vlády SR pre vedu, techniku a inovácie pripomienky schválené na 
sneme (Príloha k Uzneseniu č. 6). 
 
Uznesenie č. 7 
Snem SAV poveruje predsedu SAV rokovaním s rektorskou konferenciou o možnosti 
poskytovania doktorandského štúdia Slovenskou akadémiou vied najmä v raritných odboroch 
štúdia. 

 
 

Príloha k Uzneseniu č. 6 
Prehľad navrhovaných novelizačných článkov zákona č. 611/2002 o SAV schválených na 

zasadnutí Snemu SAV 2. 2. 2015 

 
1. § 4 ods. 1 znie: 

„(1). Činnosť akadémie je zameraná na základný výskum vo vybraných odboroch 
prírodných vied, technických vied, lekárskych vied, pôdohospodárskych vied, 
spoločenských vied a humanitných vied. Akadémia sa zúčastňuje aj na aplikovanom 
výskume, vývoji a inováciách.“. 

  
2. § 8 ods. 7 písm. m) znie: 

„m) schvaľuje pravidlá výberového konania na obsadzovanie miest riaditeľov 
organizácií a vedúcich organizačných zložiek organizácií,“. 

  
3. V § 8 ods. 7. sa vynecháva písm. n): 

„n) schvaľuje platový poriadok akadémie,“. 
  
4. § 9 ods. 5 znie: 

„(5) Členmi vedeckej rady akadémie sú tiež zástupcovia organizácií a ďalších 
organizácií výskumu a vývoja mimo akadémie vymenovaní predsedom snemu akadémie 
na základe výsledkov volieb do vedeckej rady akadémie v sneme akadémie.“. 

  
5. V celom dokumente vynechať formuláciu vedecký sekretár, ktorý bude v štatúte SAV 

definovaný ako podpredseda SAV. 
  
6. § 10 ods. 2 znie: 

„(2) Predsedníctvo akadémie tvorí predseda akadémie, podpredsedovia akadémie a ďalší 
členovia predsedníctva akadémie vymenovaní predsedom snemu akadémie na základe 
výsledkov volieb do predsedníctva akadémie. Funkcia člena predsedníctva akadémie je 
nezlučiteľná s funkciami riaditeľa organizácie, vedúceho organizačnej zložky 
organizácie a predsedu správnej rady organizácie.“. 

  
7. § 10 ods. 4 znie: 

„(4) Funkčné obdobie predsedníctva akadémie je štyri roky. Tá istá osoba môže 
vykonávať funkciu člena predsedníctva akadémie najviac dve po sebe nasledujúce 
funkčné obdobia.“. 

  
8. § 10 ods. 5 písm. e) bod 1 znie: 

„1. štatút akadémie a jeho zmeny,“ 
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9. Do § 10 ods. 5 písm. e) sa pridáva nový bod 6: 
„6. návrh na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zrušenie organizácie a 
organizačnej zložky organizácie,“. 
Zároveň sa v § 10 ods. 5 vynecháva písm. i): 
„i) schvaľuje zriadenie, splynutie, zlúčenie, rozdelenie organizácie alebo jej zrušenie bez 
likvidácie na základe vlastného rozhodnutia, návrhu orgánov akadémie alebo návrhu 
vedeckej rady organizácie; návrh na základe vlastného rozhodnutia schvaľuje po 
predchádzajúcom schválení snemom akadémie,“. 

  
10. Do § 10 ods. 5 písm. e) sa pridáva nový bod 7: 

„7. návrh pravidiel výberového konania na obsadzovanie miest riaditeľov organizácií 
a vedúcich organizačných zložiek organizácií,“. 
Zároveň sa v § 10 ods. 5 vynecháva písm. f): 
„f) schvaľuje pravidlá výberového konania na obsadzovanie miest riaditeľov 
organizácií,“. 

  
11. § 10 ods. 5 písm. g) znie: 

„g) schvaľuje návrhy na vymenovanie riaditeľov organizácií, vedúcich organizačných 
zložiek organizácií a návrhy na ich odvolanie,“. 

  
12. § 12 ods. 4 znie: 

„(4) Funkčné obdobie predsedu akadémie je štyri roky. V prípade predčasného zániku 
funkcie predsedu akadémie, funkčné obdobie nasledujúceho predsedu akadémie končí 
dňom, keď by malo uplynúť funkčné obdobie predchádzajúceho predsedu akadémie. 
Rovnaká osoba môže vykonávať funkciu predsedu akadémie najviac dve po sebe 
nasledujúce funkčné obdobia.“. 

  
13. § 12 ods. 6 znie: 

„(6) Predseda akadémie vydáva pravidlá výberového konania na obsadzovanie miest 
riaditeľov organizácií a vedúcich organizačných zložiek organizácií,“. 

  
14. § 12 ods. 7 písm. c) znie: 

„c) riaditeľov organizácií a vedúcich organizačných zložiek organizácií,“ 
  
15. § 12 ods. 9 znie: 

„(9) V čase neprítomnosti predsedu akadémie alebo ak akadémia nemá predsedu, výkon 
jeho práv a povinností v celom rozsahu zabezpečuje ním poverený podpredseda 
akadémie. Predseda akadémie takto poverí podpredsedu akadémie bez zbytočného 
odkladu po vymenovaní do funkcie.“ 

  
16. § 12 ods. 13 znie: 

“(13) Zmluvu o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a 
vývoja organizácii (→ § 16 ods. 7 písm. a) zákona č. 172/2005 Z.z. o organizácii štátnej 
podpory výskumu a vývoja, § 32 ods. 5 písm. b) zákona o vvi) uzatvára predseda 
akadémie na základe návrhu predsedníctva akadémie na rozdelenie rozpočtu akadémie, 
ktorý vychádza zo zásad rozdelenia rozpočtu schválených snemom akadémie 
a z výsledkov pravidelného hodnotenia organizácií.”. 
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17. § 14 znie: 
„(1) Štatút akadémie je základný dokument akadémie.  
(2) Štatút upravuje podrobnosti týkajúce sa úloh, činností, vnútornej organizačnej 
štruktúry akadémie, postavenia, činnosti orgánov akadémie, počtu ich členov a pravidiel 
ich odmeňovania podľa osobitných predpisov 10), spôsobu ich kreovania, vzniku a 
zániku členstva v nich, spôsobu rokovania a uznášania sa, pravidlá vydávania ďalších 
vnútorných predpisov akadémie a ďalšie podrobnosti vymedzené týmto zákonom.  
(3) Štatút akadémie a jeho zmeny schvaľuje snem akadémie 2/3 väčšinou všetkých 
členov snemu.“ 

 
 



Výsledky hlasovania o odvolaní členov Predsedníctva SAV na zasadnutí Snemu SAV dňa 2. 2. 2015

počet celkom ZA % PROTI ZDRŽALI SA

prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc.

I. OV 16 3 18.8% 12 0

II. OV 22 2 9.1% 15 0

III. OV 24 6 25.0% 14 0

spolu 62 súčet % podielov ZA 52.8% výsledok 17.6%

Ing. Juraj Lapin, DrSc. 

I. OV 16 7 43.8% 8 0

II. OV 22 9 40.9% 8 0

III. OV 24 14 58.3% 6 0

spolu 62 súčet % podielov ZA 143.0% výsledok 47.7%

Mgr. Juraj Marušiak, PhD.

I. OV 16 5 31.3% 10 0

II. OV 22 8 36.4% 9 0

III. OV 24 13 54.2% 7 0

spolu 62 súčet % podielov ZA 121.8% výsledok 40.6%


