
Zápisnica z 2. zasadnutia výboru Snemu SAV, ktoré sa konalo dňa 20. júna 2017 (utorok) od 

9:00 hod. v zasadačke č. 11 P SAV, Štefánikova 49, Bratislava 

 

Prítomní: Z. Bartošová, K. Gmucová, F. Gömöry, M. Kadúc, Ľ. Kľučár, Z. Kusá, R. Passia 

Ospravedlnení: J. Gálik, Ľ. Košťál, K. Nemoga, 

 

Program: 

 

1. Otvorenie  

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Informácia o mimoriadnom zasadnutí P SAV 1. júna 2017 

4. Informácia o 1. zasadnutí P SAV 

5. Príprava zasadnutia Snemu SAV 27. júna 2017 

6. Rôzne 

7. Záver 

 

 

Informácie a uznesenia k jednotlivým bodom programu 

Bod 1 

Zasadnutie výboru snemu SAV otvoril a jeho ďalší priebeh riadil predseda snemu Ľ. Kľučár. 

Zapisovaním boli poverení Z. Kusá a F. Gömöry (bod 3), overovaním Z. Bartošová. 

Bod 2 

Výbor schválil program zasadnutia. 

Bod 3 

O mimoriadnom zasadnutí P SAV dňa 1. 6. 2017 informoval F. Gömöry a Ľ. Kľučár. Z informácií 

vyberáme: 

Zasadnutie, na ktorom sa ako hostia zúčastnili aj novozvolení členovia Predsedníctva SAV, sa konalo 

v priestoroch Centra Memory n. o. na Mlynarovičovej ulici. Prevádzka tejto neziskovej organizácie, 

zameranej na prevenciu a liečbu neurodegeneratívnych ochorení, je veľmi úzko prepojená 

s činnosťou Neuroimunologického ústavu SAV pod vedením M. Nováka. Prezentácia aktivít a 

zámerov, smerujúcich k realizácii národného programu proti demencii, mala veľmi dobrú úroveň po 

obsahovej aj organizačnej stránke. Predsedníctvo prijalo uznesenie, ktorým privítalo myšlienku 

realizovať Národný program Slovenska proti demencii, a prisľúbilo hľadať podporu na ministerstvách 

školstva, zdravotníctva aj práce a sociálnych vecí. 

Z bežnej agendy (schválenie edičného plánu neperiodických publikácií, súťaž mladých vedeckých 

pracovníkov, vyznamenania podľa návrhov ústavov, pridelenie prostriedkov MVTS podľa schválených 

pravidiel) sa vymyká problém súdneho sporu, v ktorom bývalý riaditeľ Výpočtového strediska SAV T. 

Lacko žiada od pracoviska ušlú mzdu za obdobie po odvolaní z funkcie, keď podľa jeho názoru zostal 

v stave pracovníkov strediska. Predsedníctvo uložilo riaditeľovi VS SAV konzultovať s Úradom SAV 



ďalší postup pri riešení sporu a priebežne o ňom informovať. 

Na záver Podpredseda SAV pre 3. OV SAV E. Višňovský vyjadril poďakovanie za spoluprácu v P SAV a 

novému Predsedníctvu zaželal veľa úspechov v nasledujúcej práci pre SAV. 

 

Bod 4 

O prvom zasadnutí novozvoleného P SAV informovala Z. Kusá a K. Gmucová. Z informácií vyberáme: 

Prvé zasadnutie novozvoleného P SAV sa konalo za neprítomnosti troch členov: M. Lubyovej, J. 

Marušiaka a M. Omastovej. V rámci kontroly centrálne sledovaných uznesení A. Štaffová 

pripomenula žiadosť výboru snemu o otvorenie diskusie k uzneseniu o zriadení centra spoločných 

činností (a zlúčení viacerých servisných organizácií). Výbor tu reagoval na výklad vymedzenia v. v. i. 

od riaditeľa odboru MŠVVaŠ JUDr. Gilániho , podľa ktorého je možné zachovanie samostatných 

servisných a špecializovaných pracovísk. Z. Kusá tlmočila názor M. Kadúca, že otázku stačí otvoriť 

v termíne plnenia uznesenia (po schválení zákona o v. v. i.). P. Šajgalík uviedol, že podporuje český 

model jedného spoločného strediska, no odznelo, že uznesenie hovorí len o zámere a o zámeroch je 

možná diskusia. Uznesenie vo veci identifikácie nehnuteľného majetku Centra spoločenských 

a ekonomických vied a Ekonomického ústavu SAV je už právne spracované a v koncepte pripravené. 

Problematické je plnenie uznesenia, ktoré ukladalo Úradu SAV vyčísliť náklady na odstránenie 

funkčných nedostatkov v budove Biocentra. J. Malík a členovia P SAV uvádzali rôzne dôvody, ako 

nedodanie podkladov, komunikačné problémy, nedoriešené určenie príčin nedostatkov - či ide o 

nedodržanie technického projektu alebo chyby projektu. Odznel aj názor, že riaditelia zanedbali 

vstupovanie do projektu pri príprave stavby.  

Osobitne bolo pripomenuté uznesenie č. 1248, ktoré žiada riaditeľov vedeckých organizácií do 31. 8. 

2017 vypracovať akčné plány nadväzujúce na odporúčania zahraničných hodnotiteľov a uznesenie č. 

1213 ukladajúce podpredsedom OV vypracovať zásady ročného hodnotenia s termínom október 

2018.  

Pomerne rozsiahla diskusia bola venovaná novele rokovacieho poriadku P SAV, ku ktorej zaslal 

písomné pripomienky F. Simančík. Navrhuje rozšíriť pravidlá pre zvolanie mimoriadneho 

predsedníctva (ak aspoň 5 členov P SAV podá návrh), zaviesť rozlišovanie zásadných a bežných 

materiálov a pre zásadné materiály zaviesť dve čítania – v prvom čítaní s určením subjektov, 

s ktorými bude materiál prerokovaný (napr. s riaditeľmi), zaviesť písomné pripomienkovanie a určiť 

čas, v akom majú byť materiály k dispozícii pred rokovaním podľa ich zásadnosti. V diskusii boli 

vyslovené domnienky, že takáto úprava nie je poučená skúsenosťami a mohla by komplikovať chod P 

SAV, ale aj podpora predneseným návrhom. Z Kusá vyzdvihla možné pozitívne efekty týchto návrhov 

aj pre spoluprácu Snemu a P SAV a prácu snemu s materiálmi predkladanými P SAV. Návrh novely 

bude po zapracovaní pripomienok predložený na nasledujúcom zasadnutí P SAV.  

Odznela informácia o legislatívnom procese návrhu zákona o v. v. i. Prebehlo prvé čítanie a dá sa 

predpokladať, že zákon bude schválený do konca roka. V prvom čítaní k návrhu diskutoval M. Beblavý 

a D. Čaplovič, ktorý predniesol viaceré pripomienky. J. Koppel pripomenul postup a termíny prípravy 

návrhu vecného zámeru novely zákona o SAV, ktorý má byť predložený v decembri 2017 na 

rokovanie vlády. O pripomienkovaní návrhu bude snem rokovať v júni a definitívne sa ním bude 

zaoberať v septembri 2017. Nových členov P SAV informoval, že vecný zámer novely zákona o SAV už 

bol schválený P SAV (po predchádzajúcom prerokovaní snemom a transformačnou komisiou).  



Bol predložený návrh zmeny Štatútu SAV, ktorý spresňuje názvy dvoch funkcií: podpredseda pre 

ekonomiku a legislatívu (doplnené „a legislatívu“) a podpredseda pre vedu, výskum a inovácie 

(„vedu“ a „inovácie“ doplnené na návrh F. Simančíka). J. Koppel upozornil, že zmenu štatútu si 

vyžiada aj prípadná zmena názvu komisií P SAV a tiež zrušenie grémia. Podľa F. Simančíka by bolo 

vhodné komisie (je ich 23) pospájať tak, aby každý člen P SAV zodpovedal za jednu komisiu. P. 

Šajgalík navrhol odložiť prerokovanie ďalších zmien na iné zasadnutie, aby bol čas dobre ich 

premyslieť. O novej štruktúre komisií môžu diskutovať a schváliť ju aj per rollam. Na návrhu by sa 

mali podieľať všetky OV. K. Gmucová upozornila na možné problémy, ak sa zriadenie komisií bude 

odkladať. Funkčné obdobie komisií sa kryje s funkčným obdobím P SAV a niekdajšie komisie už 

zanikli. Zdôraznila tiež, že určitý konkrétny počet komisií by sa nemal fetišizovať.  

P. Šajgalík by chcel vytvoriť dve ad hoc pracovné skupiny – pre programové vyhlásenie nového 

predsedníctva a pre prípravu veľkej novely zákona o SAV.  

D. Gálik informoval o výzve v rámci programu návštev pracovísk s ERC grantmi, od ktorej (keď bude 

jasné, ktoré pracoviská sa zapoja) sa odvinie vnútorná výzva na trojmesačné pobytové štipendiá pre 

pracovníkov SAV, ktorí chcú podávať grant. Štipendiá by sa mali financovať z prostriedkov na 

podporu excelentného výskumu, ktoré SAV poskytlo MŠVVaŠ. Podmienkou získania štipendia bude 

záväzok, že v prípade získania grantu sa projekt musí riešiť na SAV. 

Rozhodlo sa o vypísaní výberových konaní na riaditeľa Ústavu stavebníctva a architektúry (predseda 

komisie P. Siman), Ústavu dejín umenia a Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra (na oboch ústavom bude 

výberovým komisiám predsedať M. Morovics).  

P SAV v tajnom hlasovaní schválil návrhy P. Šajgalíka na funkcionárov SAV: P. Samuely bude 

vykonávať funkciu podpredsedu pre vedu, výskum a inovácie, J. Koppel funkciu podpredsedu pre 

ekonomiku a legislatívu, za podpredsedov pre OV boli navrhnutí: P. Siman (I. OV), K. Marhold (II. OV) 

a M. Morovics (III. OV). D. Gálik bol navrhnutý na funkciu vedeckého sekretára. Všetci navrhnutí 

funkcionári boli v tajnom hlasovaní jednomyseľne zvolení. P. Šajgalík ďalej navrhol, aby podpredseda 

pre vedu, výskum a inovácie mal v každom OV svojich zástupcov – v I. OV. Kučera, v II. OV Ľ. Lacinová 

a v III. OV R. Karul. Akreditačný proces bude mať na starosti M. Omastová, doktorandské štúdium Ľ. 

Lacinová a investície a rozvoj F. Simančík.  

Na najbližšie zasadnutie P SAV bude predložený návrh rozdelenia pracovných kompetencií členov 

SAV. Úlohou podpredsedu pre vedu, výskum a inovácie bude okrem iného podpora excelentných 

tímov a práca na zásadách výkonového financovania. F. Simančík upozornil, že programové 

vyhlásenie P SAV a kompetencie jeho členov by mali byť vo vzájomnom súlade. 

Počas rokovania o návrhu na vymenovanie členov Národného komitétu pre geodéziu a geofyziku sa 

diskutovalo aj o histórii inštitúcie národných komitétov. Väčšina komitétov je existovala ešte za 

spoločného štátu. Založenie nových komitétov vyžaduje aj súhlas Ministerstva financií, keďže sú 

financované zo zákona.  

Krátko sa diskutovalo o postupe pri predaji budov na Kramároch – predaj musia organizovať 

jednotlivé ústavy, zo zákona nemôže byť predajcom SAV. Bolo by však žiaduce postupovať jednotne. 

Obnovila sa procedúra predaja objektu v Považskej Bystrici, ktorý sa Ústavu hydrológie v roku 2008 

nepodarilo predať. V Rôznom odznela informácia o rekonštrukcii Vedeckej rady; informácia, že na 

jeseň navštívi Slovensko riaditeľka CERN a M. Venhart navrhol usporiadanie plesu SAV, ktorý by bol 

financovaný zo vstupného. R. Karul nadniesol medializovaný problém prepúšťania v APVV a pýtal sa, 



či by sme k tomu nemali zaujať stanovisko. Podľa členov P SAV, ak sa nezasahuje do financovania 

APVV a do práce hodnotiacich panelov, nie je na stanovisko dôvod, pretože vnútorné organizačné 

zmeny sú vecou zriaďovateľa.  

J. Malík informoval o malom záujme ústavov o ponúkaný softvérový produkt firmy Lomtec.com, ktorý 

umožňuje elektronickú komunikáciu s Ústredným portálom verejnej správy (elektronická schránka) 

bez nutnosti použitia občianskeho preukazu s čipom a slúži aj ako certifikovaný nástroj na správu 

elektronickej registratúry. Tu sa diskutovalo bez jasného výsledku či zhody v tom, či ústavy sú orgány 

verejnej moci a aké ďalšie povinnosti sú im alebo im budú v tejto súvislosti uložené príslušným 

zákonom, ktorý je ešte prerokúvaný v NR SR. J. Malík ďalej informoval o požiadavkách súvisiacich 

s haváriami (zateká strecha na budove Ústredného archívu, VS a ÚK, JÚĽŠ potrebuje výmenu kotla) 

a požiadal o poverenie riešiť tieto problémy. Informoval aj o získanom súhlase s predĺžením 

stavebného povolenia na pavilón spoločenských vied. Z. Kusá uviedla, že toto povolenie sa viaže na 

kritizovaný projekt a že neboli zohľadnené požiadavky projekt prepracovať, či dať urobiť nový 

projekt, ktorý by zohľadňoval početné pripomienky riaditeľov organizácií III. OV. Bolo jej odpovedané, 

že kritické názory neboli pretavené do návrhu uznesenia P SAV a preto sa rozhodlo o predĺžení 

stavebného povolenia na starý projekt. Z. Kusá apelovala na prepracovanie či vypracovanie nového 

projektu už aj preto, aby sme sa vyhli v budúcnosti ťažkostiam, aké teraz musia riešiť ústavy v budove 

Biocentra. M. Morovics uviedol, že v dohľadnom čase k tejto otázke zvolá poradu riaditeľov.  

J. Malík tiež žiadal, aby literárnovedným ústavom bolo nariadené urýchlené presťahovanie sa do 

bývalých priestorov Ústavu pre výskum srdca, ktoré sú už pripravené na užívanie. M. Morovics 

namietol, že ústavy sa nesťahujú z dôvodu, že v ich budúcom pôsobisku ešte nie sú zavedené siete 

(internet). Vec sa rieši s P. Simanom. Odznela aj informácia, že 29. 6. 2017 navštívi SAV predseda 

Maďarskej akadémie vied prof. Lovas a 30. 6. 2017 vykonajú krátku návštevu SAV podpredseda vlády 

P. Pellegrini a minister financií P. Kažimír.  

 

Bod 5 

Príprave snemu SAV sa venovalo aj prvé zasadnutie výboru Snemu SAV, ktoré okrem iného schválilo 

aj pozvania pre hostí. Výbor odsúhlasil rozšírenie okruhu pozývaných hostí o L. Lapšanského (k bodu 

6. „Návrh novely zákona o SAV“). Do programu rokovania snemu bol zaradený návrh P SAV na zmenu 

Štatútu SAV (zmena názvov funkcií podpredsedov SAV, pozri bod 4). Ľ. Kľučár zabezpečí jeho včasné 

rozoslanie členom snemu. 

Funkciu zapisovateľa bude vykonávať R. Passia, overovateľkou bude Z. Kusá. Predsedom návrhovej 

komisie bude F. Gömöry a predsedom mandátovej komisie M. Kadúc. 

K bodu programu rokovania snemu, ktorým je návrhom novely zákona o SAV, výbor schválil 

nasledujúce uznesenie: 

Výbor žiada členov Snemu SAV, aby návrh novely SAV prerokovali s akademickými obcami svojich 

pracovísk.  

Procedúru interného pripomienkovania si dohodnú členovia snemu s akademickými obcami 

a vedeckými radami. 

Výbor ďalej schválil harmonogram pripomienkovania návrhu novely zákona o SAV takto: 

Členovia snemu zašlú výboru pripomienky svojich akademických obcí v určenom formáte (tabuľka 



pripomienkovania) do 5. 9. 2017.  

Výbor spracované pripomienky (usporiada ich Z. Kusá) prerokuje na svojom zasadnutí dňa 12. 9. 2017 

a následne ich zašle členom snemu ako podklad na septembrové rokovanie.  

 

Bod 6 

Ľ. Kľučár informoval o písomnom podnete od emeritného pracovníka Ústavu Polymérov Ing. Juraja 

Pavlinca, PhD, ktorý žiadal vysvetlenie, prečo nie sú zverejnené hodnotenia jednotlivých ústavov, 

ktoré vypracoval zahraničný panel. Odpovedať mu bude v zmysle, že ešte nie je uzavretý proces 

odvolaní. V diskusii sa viacerí členovia výboru priklonili k názoru, že po uzavretí procesu by mali byť 

všetky hodnotenia zverejnené. Na najbližšom rokovaní snemu SAV bude výbor žiadať o informácie 

o  priebehu odvolaní.  

F. Gömöry priblížil rozpravu, ktorá o návrhu zákona o v. v. i. prebehla počas prvého čítania. D. 

Čaplovič v nej rozvíjal viaceré návrhy, ktoré zásadne modifikujú pôvodný zámer. Po krátkej diskusii 

výbor požiadal Ľ. Kľučára, aby od predsedu SAV zistil, či plánuje prediskutovať našu predstavu 

o zákone aj s D. Čaplovičom.  

Na nasledujúcom zasadnutí P SAV 10. augusta 2017 sa zúčastní Ľ. Kľučár a Z. Bartošová. Ďalšie 

zasadnutie výboru bolo naplánované na 15. augusta 2017. Septembrové zasadnutie snemu by sa 

malo konať v týždni 25. – 29. september 2017. 

  

Bod 7 

Ľ. Kľučár poďakoval prítomným za účasť a o 12:00 ukončil rokovanie výboru. 

 

 

Zapísali: Zuzana Kusá 

 F. Gömöry (bod 3) 

Overila: Z. Bartošová 

 

 

Ľ. Kľučár 

predseda Snemu SAV 

 

 

V Bratislave 30. júna 2017 


