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Zápisnica z 5. zasadnutia Výboru Snemu SAV dňa 28. 9. 2017 od 17:00 hod.  
v Aule SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava 

 
 

Prítomní: Z. Bartošová, K. Gmucová, F. Gömöry, M. Kadúc, Ľ. Kľučár, Ľ. Košťál, Z. Kusá, K. Nemoga 

Ospravedlnení: J. Gálik, R. Passia 

 

Program:  

1. Otvorenie  

2. Schválenie programu zasadnutia  

3. Prerokovanie pripomienok k návrhu novely zákona o SAV na základe uznesenia č. 8 zo zasadania 

snemu SAV dňa 28. 9. 2017   

4. Záver  

 

K bodu 1 

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

bola poverený Ľ. Košťál a overením zápisnice K. Nemoga. 

  

K bodu 2  

Výbor schválil program zasadnutia.  

 

K bodu 3 

Výbor Snemu SAV prerokoval z poverenia snemu tie pripomienky k návrhu novely zákona o SAV, ktoré 

neboli z dôvodu straty uznášaniaschopnosti snemu na jeho zasadnutí 28. 9. 2017 prerokované. Výsledky 

rokovania výboru sú zhrnuté v uznesení č. 1 (viď príloha).  

 

K bodu 3 

Zasadnutie výboru snemu SAV ukončil jeho predseda Ľ. Kľučár o 18:30. 

 

V Bratislave, 26. októbra 2017 

 

Zapísal: Ľubor Košťál  
 
Overil: Karol Nemoga  
  
 
 
 Ľuboš Kľučár 

 predseda Snemu SAV   
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Uznesenie č. 1:  

Výbor Snemu SAV schvaľuje na základe uznesenia č. 8 zo zasadania snemu SAV dňa 28. 9. 2017 nasledovné 

pripomienky k pracovnej verzii novely zákona o SAV.  

- redukovať text o učenej spoločnosti v zákone a detaily presunúťdo štatútu, 

- dať SAV práva verejnej vysokej školy pre študijné programy tretieho stupňa vrátane práva prijímať 

uchádzačov o vysokoškolské vzdelávanie a udeľovať akademické tituly, 

- doplniť odsek, čo P SAV predkladá snemu na vyjadrenie, 

- do vzorového štatútu v.v.i. vložiť zavedenie pozície emeritného pracovníka, 

- zlúčiť ekonomické vymedzenia do jedného paragrafu  

- volíť priamo členov P SAV a VR SAV, nie kandidátov na členov P SAV a VR SAV 

- zaviesť úpravu, že P SAV schvaľuje návrh na rozdelenie rozpočtu akadémie organizáciám akadémie 

- lepšie upraviť v zákone dôvody zániku funkcie tak, aby nebolo potrebné odvolávať z funkcie toho, 

kto sa jej vzdal, atď. 

- vyriešiť zosúladenie funkčných období P SAV a predsedu SAV tak, aby pri predčasnom zániku funkcie 

predsedu akadémie nekončilo funkčné obdobie P SAV a aby funkčné obdobie predsedu SAV 

zvoleného po predčasnom zániku funkcie jeho predchodcu nebolo štvorročné,  

- zjednodušiť formuláciu týkajúcu sa zastupujúceho štatutára SAV nasledovne: Predseda akadémie 

bezodkladne určí, ktorý podpredseda akadémie vykonáva práva a povinnosti predsedu akadémie v 

celom rozsahu pre prípad  neprítomnosti predsedu akadémie. Ak akadémia nemá predsedu 

akadémie, predseda snemu akadémie poverí do vymenovania nového predsedu akadémie, najviac 

na šesť mesiacov, výkonom funkcie predsedu akadémie osobu, s ktorej poverením súhlasí 

nadpolovičná väčšina členov snemu akadémie a túto skutočnosť oznámi bezodkladne ministrovi, 

- spresniť text týkajúci sa zmluvy o poskytnití prostriedkov nasledovne: Zmluvu o poskytnutí 

prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja 13a) uzatvára predseda akadémie s 

organizáciami na základe rozdelenia rozpočtu akadémie schváleného predsedníctvom akadémie, 

ktorý vychádza zo zásad rozdelenia rozpočtu schválených snemom akadémie a z výsledkov 

pravidelného hodnotenia organizácií. 

 


