
Zápisnica zo zasadnutia Snemu SAV, 

ktoré sa konalo dňa 18. apríla 2016 o 9:00 v aule SAV na Patrónke 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Prizvaní: členovia P SAV, vybraní pracovníci Ú SAV, L. Lapšanský 

 

Program: 

1. Otvorenie  

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Voľba pracovných komisií (mandátovej a návrhovej) 

4. Kontrola plnenia uznesení snemu 

5. Prerokovanie a schvaľovanie Výročnej správy o činnosti Slovenskej akadémie vied za rok 2015 

6. Prerokovanie a schvaľovanie novely Štatútu Snemu SAV 

7. Informácia o aktuálnej situácii 

8. Informácia o návrhu pracovnej verzie Zákona o SAV 

9. Rôzne 

10. Záver 

 

K bodu 1 

O 9:10 zasadnutie otvorila a prítomných privítala predsedníčka snemu K. Gmucová. 

 

K bodu 2 

Snem schválil navrhovaný program zasadnutia jednomyseľne a bez pripomienok. 

 

K bodu 3 

Snem schválil mandátovú komisiu v zložení J. Gálik (predseda), D. Majcin a M. Palúch a návrhovú 

komisiu v zložení R. Passia (predseda), J. Sedlák a P. Samuely. Zapisovateľom sa stal Ľ. Kľučár 

a overovateľkou Z. Kusá. 

 

K bodu 4 

K. Gmucová informovala, že jediné aktívne uznesenie je uznesenie č. 2 zo zasadania snemu 22. marca 

2016, ktorého plnenie je priebežné. 

 

K bodu 5 

Predseda SAV P. Šajgalík predstavil Záverečnú správu SAV za rok 2015. V svojom príhovore zdôraznil 

najdôležitejšie oblasti činnosti SAV v uplynulom období. Spomenul vážnu situáciu s prístupom 

k licencovaným bibliografickým zdrojom a časopiseckým databázam, pretože nástupnícky národný 



projekt jeho podpory bol dočasne zmrazený. Dôležitým dokumentom sa stala vízia – program 

udržateľnosti pre budúce obdobie. Program SASPRO bol a bude do významnej miery financovaný 

z externých zdrojov. SAV zaznamenala opäť mierny pokles počtu zamestnancov a doktorandov, avšak 

veková štruktúra s prevahou mladých je veľmi dobrá. V roku 2015 predstavovali výdavky SAV celkovo 

135 miliónov eur, z čoho však iba 62 miliónov bolo priamo z rozpočtu SAV. Významný medzník 

predstavuje podpísanie stabilizačnej zmluvy. Naďalej pokračoval mierny nárast počtu ohlasov 

a karentovaných publikácií. Participácia na projektoch H2020 sa začala postupne rozbiehať; výraznejší 

nárast zaznamenali projekty COST a ERA-NET, ktoré však vzhľadom na ich spolufinancovanie z rozpočtu 

SAV predstavujú ďalšiu záťaž pre náš rozpočet.  

K. Gmucová poďakovala predsedovi SAV za vystúpenie a otvorila všeobecnú diskusiu k výročnej správe. 

L. Hluchý požiadal o väčší dôraz na uplatnenie nových poznatkov v praxi. K. Gmucová informovala 

snem, že vopred prišla písomne iba jedna pripomienka technického charakteru, s ktorou sa 

predkladatelia správy stotožnili. Vzhľadom na to, že k správe neodzneli žiadne ďalšie pripomienky, 

predsedníčka snemu ukončila diskusiu a snem následne schválil Záverečnú správu SAV za rok 2015 

(Uznesenie č. 1). Všetky prijaté uznesenia sumarizuje príloha č. 1 tejto zápisnice. 

 

K bodu 6 

Prerokovávaná bola novela Štatútu Snemu SAV, ktorá bola v zmysle základných téz schválených 

Snemom SAV 16. decembra 2015 vypracovaná na Ústave štátu a práva SAV a predložená výborom 

snemu na pripomienkovanie. R. Passia, poverený výborom spracovať pripomienky k novele Štatútu 

Snemu SAV, predstavil sumár pripomienok zaslaných členmi snemu. K. Gmucová následne vyzvala 

snem k všeobecnej diskusii k materiálu. Keďže z pléna neprišli žiadne ďalšie pripomienky, pristúpil 

snem k  diskusii a postupnému schvaľovaniu vopred zaslaných pripomienok. 

Najrozsiahlejšia diskusia bola venovaná článku I, odsekom 2 a 3, ktoré definujú postup, akým si 

akademické obce (AO) volia svojich zástupcov v sneme. Potreba rozšírenia tejto časti vychádza hlavne 

z potreby zachovania zastúpenia v sneme pre ústavy SAV, ktoré sa v poslednom období spojili do 

väčších organizačných celkov. Diskusia priniesla aj alternatívny návrh P. Samuelyho, aby boli 

organizácie zastúpene vždy iba pomerne, podľa veľkosti ich AO, a bez ohľadu na počet kvalifikovaných 

organizačných súčasti. Keďže tento návrh nezískal väčšinovú podporu snemu v hlasovaní po komorách, 

snem nakoniec schválil úpravu, ktorá každej kvalifikovanej organizačnej súčasti zabezpečuje jedného 

voleného zástupcu v sneme.  

Ďalšia rozsiahla časť diskusie bola venovaná návrhom na sprístupnenie rokovaní snemu SAV verejnosti 

(Z. Kusá) alebo ostatným zamestnancom SAV (Ľ. Kľučár). Tieto návrhy boli čiastočne iniciované aj 

diskusiou vo výbore snemu venovanou požiadavke novovzniknutého Odborového zväzu VEDA 

a VÝSKUM na účasť na zasadnutiach snemu. Diskusia prezentovala názory proti týmto návrhom 

(nejasné pozitíva zmeny, nutnosť vyšpecifikovať niektoré technické aspekty, potreba zachovania väčšej 

intimity rokovaní snemu), ako aj za tieto návrhy (otvorenosť ako jeden z pilierov demokracie, 

analogická otvorenosť rokovaní univerzitných senátov daná zákonom, možnosť a právo členov 

akademickej obce kontrolovať činnosť svojich zástupcov v sneme). Tieto návrhy nakoniec nezískali 

väčšinovú podporu snemu hlasovaním po komorách. 

O všetkých pripomienkach k novele Štatútu Snemu SAV sa hlasovalo po komorách. Záverečným 

hlasovaním po komorách snem schválil novelu Štatútu Snemu SAV s pripomienkami (Uznesenie č. 2) a 



poveril P SAV vydaním plného znenia štatútu a jeho zverejnením na webovom sídle SAV (Uznesenie č. 

3). Príloha č. 2 tejto zápisnice sumarizuje všetky schválené pripomienky k predloženej novele Štatútu 

Snemu SAV. 

 

K bodu 7 

P. Šajgalík informoval o stretnutiach s najvyššími predstaviteľmi SR. Predseda SAV sa stretol 

s predsedom NR SR A. Dankom, ktorý okrem iného vyjadril svoju podporu čo najskoršiemu prijatiu 

zákona o v. v. i. Stretol sa aj s novým ministrom školstva, vedy, výskumu a športu P. Plavčanom, ktorý 

vedu považuje za prioritu svojho rezortu a rovnako podporuje skoré prijatie zákona o v. v. i. P. Šajgalík 

sa stretol aj s prezidentom SR A. Kiskom, s ktorým diskutoval o pripravovanom programovom vyhlásení 

vlády.  

Predseda SAV ďalej spomenul ochotu ministra prispieť na prevádzku vysokovýkonného počítača Aurel, 

spomenul aj stále prebiehajúcu prípravu zákona o v. v. i. (ktorého súčasťou je aj „technická“ novela 

zákona o SAV), ako aj prípravu novej („veľkej“) novely zákona o SAV, ktorá by mala priniesť niektoré 

ďalšie legislatívne úpravy. P SAV priebežne aktualizuje plán transformácie organizácií SAV, ktorej 

cieľom by určite nemalo byť dosiahnutie istého vopred stanoveného počtu novovzniknutých v. v. i. 

Nasledovala krátka diskusia venovaná možným problémom zmeny právnej formy organizácií počas 

čerpania ŠF (Ľ. Lacinová, Z. Kusá) a prosba, aby transformačný proces zabezpečil zachovanie 

špecifických povolení k vykonávaniu experimentálnej činnosti, potrebných najmä pre organizácie II. OV 

(J. Kopáček). 

K. Gmucová poďakovala predsedovi SAV za vystúpenie a o 13:00 vyhlásila obedňajšiu prestávku. 

 

K bodu 8 

Rokovanie snemu pokračovalo o 13:45 hod. K. Gmucová požiadala podpredsedu pre ekonomiku J. 

Koppela o predstavenie návrhu pracovnej verzie „veľkej novely“ Zákona o SAV. Táto verzia dopĺňa 

návrh zákona o v. v. i. schváleného legislatívnou radou vlády v apríli 2015, pričom sa nové úpravy týkajú 

hlavne Učenej spoločnosti, náplne činnosti akadémie a jej strategických zámerov, zloženia 

akademických obcí organizácií, úpravy a rozšírenia právomocí snemu a predsedníctva SAV, ako aj 

zloženia Vedeckej rady SAV a Úradu SAV.  

Nasledovala diskusia k prednesenému návrhu zmien zákona o SAV, ktorá sa týkala hlavne 

harmonogramu podania tohto návrhu do legislatívneho konania NR SR a možnosti jeho 

pripomienkovania zo strany akademických obcí a Snemu SAV. Podľa J. Koppela nie je známy termín 

kedy by táto „veľká novela“ mohla byť predložená, zároveň nepredpokladá možnosť výrazných zmien  

v existujúcej verzii zákona o v. v. i. a v nej obsiahnutej „technickej novele“ zákona o SAV (to závisí 

hlavne na jeho predkladateľovi – MŠVVaŠ) a možnosti ďalších zmien vidí už iba na úrovni rokovania NR 

SR. K. Gmucová ukončila diskusiu k tomuto bodu a poďakovala J. Koppelovi za predstavenie návrhu 

novely zákona. 

 

 

 



K bodu 9 

K. Gmucová podala návrh uznesenia, ktoré umožňuje výboru snemu spracovať a zaslať zoznam 

uznesení z tohto snemu členom snemu do siedmich dní. Snem tento návrh schválil (Uznesenie č. 4). 

P. Michniak sa spýtal na stav prípravy akreditácie organizácií. J. Koppel informoval, že P SAV schválilo 

akreditačný dotazník s pripomienkami. Riaditelia organizácii dostanú tieto dotazníky v najbližšom 

období. V máji, pred vyplnením dotazníkov, by sa malo uskutočniť stretnutie s riaditeľmi, na ktorom sa 

v spoločnej diskusii vysvetlia možné nejasnosti pri vypĺňaní dotazníka. 

 

K bodu 10 

Predsedníčka snemu K. Gmucová poďakovala všetkým za účasť a zasadnutie Snemu SAV ukončila o 

14:25 hod. 

 

Zapísal: Ľ. Kľučár 

Overila: Z. Kusá 

 

V Bratislave, 27. 4. 2016 
Katarína Gmucová 

Predsedníčka Snemu SAV 



PRÍLOHA Č. 1 

Uznesenia prijaté na zasadnutí Snemu SAV 18. apríla 2016 

 

Uznesenie č. 1 

Snem SAV schvaľuje Výročnú správu SAV 2015. 

 

Uznesenie č. 2 

Snem SAV schvaľuje novelu Štatútu Snemu SAV predloženú výborom snemu 

na zasadnutie snemu 18. apríla 2016 s pripomienkami. 

 

Uznesenie č. 3 

Snem SAV poveruje Predsedníctvo SAV vydať úplné znenie novelizovaného 

Štatútu Snemu SAV a zverejniť ho na webovej stránke SAV.  

 

Uznesenie č. 4 

Snem SAV súhlasí s predĺžením lehoty na zaslanie prijatých uznesení snemu 

z 18. apríla 2016 členom snemu na 7 dní.  
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Pripomienka 

k časti  

(článok, odsek) 
Pôvodný text Schválená úprava 

Čl. I, odsek 2  

 

Ak pôsobí vo vedeckej organizácii alebo v špecializovanej 

organizácii s osvedčením organizačná súčasť, ktorá bola k 

30.6.2015 samostatnou vedeckou organizáciou alebo samostatnou 

špecializovanou organizáciou s osvedčením a ktorá má rovnaký 

názov a/alebo rovnaký predmet činnosti ako mala táto samostatná 

vedecká organizácia alebo samostatná špecializovaná organizácia s 

osvedčením (ďalej tiež “kvalifikovaná organizačná súčasť”), snem 

akadémie tvorí aj člen zastupujúci kvalifikovanú organizačnú 

súčasť. 

Ak pôsobia vo vedeckých organizáciách alebo v špecializovaných 

organizáciách s osvedčením organizačné súčasti, ktoré boli k 

30.6.2015 samostatnými vedeckými organizáciami alebo 

samostatnými špecializovanými organizáciami s osvedčením (ďalej 

tiež “kvalifikovaná organizačná súčasť”), členmi snemu akadémie sú 

zástupcovia kvalifikovaných organizačných súčastí týchto 

organizácií. 

Akademickú obec kvalifikovanej organizačnej súčasti tvoria členovia 

akademickej obce zaradení do príslušnej kvalifikovanej organizačnej 

súčasti.  

 

 

Čl. I, odsek 2 

pokračovanie 

Člena snemu zastupujúceho kvalifikovanú organizačnú súčasť 

vedeckej organizácie volí a odvoláva časť akademickej obce 

vedeckej organizácie, ktorá tvorí túto kvalifikovanú organizačnú 

súčasť; táto časť akademickej obce organizácie nevolí a neodvoláva 

zástupcu organizácie v sneme. Člena snemu zastupujúceho 

kvalifikovanú organizačnú súčasť špecializovanej organizácie s 

osvedčením volí a odvoláva akademická obec vedeckej organizácie 

príslušného oddelenia vied, ktorú určí výbor Snemu SAV, na návrh 

časti akademickej obce špecializovanej organizácie s osvedčením, 

ktorá tvorí túto kvalifikovanú organizačnú súčasť; táto časť 

akademickej obce organizácie nevolí a neodvoláva zástupcu 

špecializovanej organizácie s osvedčením v sneme. 

Člena snemu zastupujúceho kvalifikovanú organizačnú súčasť 

vedeckej organizácie volí a odvoláva akademická obec vedeckej 

organizácie na návrh akademickej obce kvalifikovanej organizačnej 

súčasti. 

Príslušnosť tých členov akademickej obce vedeckej organizácie, 

ktorí netvoria niektorú z jej kvalifikovaných organizačných súčastí,  

k jednotlivým kvalifikovaným organizačným súčastiam pre potreby 

volieb ich zástupcov v sneme určuje vedecká rada organizácie. Člena 

snemu zastupujúceho kvalifikovanú organizačnú súčasť 

špecializovanej organizácie s osvedčením volí a odvoláva 

akademická obec vedeckej organizácie príslušného oddelenia vied, 

ktorú určí výbor Snemu SAV, na návrh časti akademickej obce 

špecializovanej organizácie s osvedčením, ktorá tvorí túto 

kvalifikovanú organizačnú súčasť. 

Čl. I, odsek 2  

pokračovanie 

Alternatíva 1: Snem akadémie Alternatíva 2: Výbor snemu SAV 
vedie na evidenčné účely zoznam kvalifikovaných organizačných 

súčastí. 

Výbor snemu SAV vedie na evidenčné účely zoznam 

kvalifikovaných organizačných súčastí. 

 

 

 

 

Čl. I, odsek 3 

 

Každú vedeckú organizáciu, špecializovanú organizáciu s 

osvedčením alebo kvalifikovanú organizačnú súčasť zastupuje jeden 

Ak sa vedecká organizácia alebo špecializovaná organizácia s 

osvedčením nečlení na kvalifikované organizačné súčasti, tak 
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volený zástupca. Ak sa organizácie akadémie zlúčia alebo splynú, 

členovia snemu zvolení akademickými obcami dotknutých 

organizácií akadémie pred ich zlúčením alebo splynutím pokračujú 

vo výkone svojich funkcií členov snemu až do konca jeho funkčného 

obdobia. Na odvolanie člena snemu podľa druhej vety tohto odseku 

a na voľbu nového člena snemu v prípade predčasného zániku 

funkcie takéhoto člena snemu sa použijú ustanovenia štvrtej a piatej 

vety ods. 2 tohto článku, ak sú splnené podmienky tam uvedené; inak 

o odvolaní člena snemu podľa druhej vety tohto odseku rozhoduje 

akademická obec organizácie, ktorá vznikla zlúčením alebo 

splynutím. 

ju zastupuje jeden volený zástupca. Ak sa vedecká organizácia alebo 

špecializovaná organizácia s osvedčením člení na kvalifikované 

organizačné súčasti, tak každú jej kvalifikovanú organizačnú súčasť 

zastupuje jeden volený zástupca. Ak sa organizácie akadémie zlúčia 

alebo splynú, členovia snemu zvolení akademickými obcami 

dotknutých organizácií akadémie pred ich zlúčením alebo splynutím 

pokračujú vo výkone svojich funkcií členov snemu až do konca jeho 

funkčného obdobia. Na odvolanie člena snemu podľa druhej vety 

tohto odseku a na voľbu nového člena snemu v prípade predčasného 

zániku funkcie takéhoto člena snemu sa použijú ustanovenia štvrtej a 

piatej vety ods. 2 tohto článku, ak sú splnené podmienky tam uvedené; 

inak o odvolaní člena snemu podľa druhej vety tohto odseku rozhoduje 

akademická obec organizácie, ktorá vznikla zlúčením alebo 

splynutím. 

 

 

Čl. I, odsek 5, 

písmeno c) 

 

odvolaním člena snemu akademickou obcou príslušnej organizácie 

alebo časťou akademickej obce organizácie tvoriacou kvalifikovanú 

organizačnú súčasť s účinnosťou odo dňa odvolania určeného 

akademickou obcou oznámeného snemu vedeckou radou príslušnej 

vedeckej organizácie alebo kvalifikovanej organizačnej súčasti, 

odvolaním člena snemu akademickou obcou príslušnej organizácie s 

účinnosťou odo dňa odvolania určeného akademickou obcou 

oznámeného snemu vedeckou radou príslušnej vedeckej organizácie. 

 

 

Čl. III, ods. 4 

 

V období medzi zasadnutiami snemu jeho činnosť vykonáva výbor 

snemu zložený z predsedov komôr, dvoch ďalších zvolených 

predstaviteľov každej komory a z predstaviteľa špecializovaných a 

servisných pracovísk zvoleného podľa čl. I ods. 2 tohto štatútu z ich 

členov snemu. 

V období medzi zasadnutiami snemu jeho činnosť vykonáva výbor 

snemu zložený z predsedov komôr, dvoch ďalších zvolených 

predstaviteľov každej komory a z predstaviteľa špecializovaných 

pracovísk s osvedčením zvoleného podľa čl. I ods. 2 tohto štatútu z ich 

členov snemu. 

 

Čl. III, ods. 10. 

 

Nový bod Predseda snemu, predsedovia komôr snemu a členovia výboru snemu 

odovzdajú po skončení funkčného obdobia písomnú agendu 

súvisiacu s ich činnosťou do 60 dní na sekretariát predsedníctva 

SAV. 

 

Príloha č. 1, 

Rokovací 

poriadok, ods. 2  

 

Na základe prerokovania vo výbore snemu predseda prizýva na 

rokovanie snemu predsedu akadémie a ďalších funkcionárov a 

zamestnancov akadémie. 

Na základe prerokovania vo výbore snemu predseda prizýva na 

rokovanie snemu predsedu akadémie, ďalších funkcionárov, 

zamestnancov akadémie a iných hostí. 
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Príloha č.1, 

Rokovací 

poriadok, ods. 10. 

 

Nový bod Podpísaná zápisnica spolu s prezenčnou listinou z rokovaní snemu a 

jeho výboru sa doručia do 60 dní po zasadnutí na sekretariát 

predsedníctva SAV. Členom snemu a členom predsedníctva SAV sa 

zápisnice distribuujú elektronickou cestou.  

 

Príloha č. 1, 

Rokovací 

poriadok, ods. 1 

 

(1) Zasadnutia snemu a výboru snemu vedie predseda snemu alebo ním 

poverený predseda niektorej z komôr snemu, prípadne po dohode 

členov výboru snemu iný člen výboru snemu. 

 

Zasadnutia snemu a výboru snemu vedie predseda snemu alebo ním 

poverený predseda niektorej z komôr snemu, prípadne po dohode 

členov výboru snemu iný člen výboru snemu. Ak sa predčasne skončí 

mandát všetkým členom výboru, dovtedajší predseda snemu je 

povinný bezodkladne zorganizovať voľby nového výboru snemu. 

 

Príloha č. 1, 

Rokovací 

poriadok, ods. 8 

Člen snemu podáva návrh uznesenia písomne predsedovi snemu pred 

zasadnutím snemu alebo do rúk predsedu návrhovej komisie počas 

zasadnutia snemu. 

Člen snemu spravidla podáva návrh uznesenia písomne predsedovi 

snemu pred zasadnutím snemu alebo do rúk predsedu návrhovej 

komisie počas zasadnutia snemu. 

Prechodné 

ustanovenia 

Nové ustanovenie Prijatím novely štatútu snemu dňa 18.4.2016 nezaniká zástupcom 

špecializovaných a servisných organizácií bez osvedčenia členstvo 

v sneme vo volebnom období 2013 – 2017. 

 

 

 


