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Zápisnica zo 7. zasadnutia výboru Snemu SAV, ktoré sa konalo v utorok 24. októbra 2017 
o 15:00 h. v priestoroch Jedálne a spoločenského centra v areáli SAV na Patrónke v 

Bratislave 

 

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

Ospravedlnení: J. Gálik, K. Nemoga 

Prizvaní hostia: J. Koppel (P SAV), L. Lapšanský (ÚŠaP SAV) 

 

Program 

1. Otvorenie 
2. Schválenie programu zasadnutia 
3. Príprava interných dokumentov SAV 
4. Rôzne 
5. Záver 
 

K bodu 1 

Predseda snemu L. Kľučár o 14:55 hod. otvoril zasadnutie výboru. 

 

K bodu 2 

Program zasadnutia bol jednomyseľne schválený. Za zapisovateľa bol určený R. Passia, 
overovateľkou sa stala Z. Kusá. 

 

K bodu 3 

Výbor najprv diskutoval o mechanizmoch vnútroakademického pripomienkového konania 
jednotlivých interných dokumentov SAV, ktoré sa pripravujú v súvislosti s novoprijatým 
zákonom o verejnej výskumnej inštitúcii a chystanou novelou zákona o SAV. Pripomienkové 
konanie treba naplánovať tak, aby sa čo najmenej zaťažili jednotlivé dotknuté orgány, keďže 
niektoré pripravované interné predpisy sa týkajú celej akadémie a všetkých jej organizácií, 
iné napr. len fungovania snemu a pod. Dôležitá bude primeraná distribúcia jednotlivých 
dokumentov relevantným subjektom. Presadil sa názor, že najprv treba dosiahnuť konsenzus 
vo „filozofii“ jednotlivých interných predpisov, najmä tých najzávažnejších, a v prípade 
potreby by mali pracovné verzie týchto dokumentov ponúknuť viac variantov jednotlivých 
riešení. Výzva zapojiť sa do pripomienkového konania bude smerovať predovšetkým k 
riaditeľom ústavov, vedeckým radám ústavov a členom snemu. 

Výbor potom s podpredsedom SAV J. Koppelom a L. Lapšanským z ÚŠaP SAV prediskutoval 
vopred zaslané pripomienky členov výboru k týmto pripravovaným dokumentom: návrh 
zásad rozpisu prostriedkov zakladateľa v. v. i.; návrh pravidiel výberového konania vedúceho 
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organizačnej zložky v. v. i., návrh pravidiel výberového konania na riaditeľa v. v. i.; návrh 
Štatútu Snemu SAV a návrh Štatútu SAV. 

Po rozsiahlejšej diskusii výbor snemu odporučil zlúčenie dvoch doposiaľ samostatných 
dokumentov – Štatútu SAV a Štatútu Snemu SAV – do jedného dokumentu, teda 
implementovať Štatút Snemu SAV do Štatútu SAV. Výbor požiadal predsedu snemu, aby 
emailom informoval členov snemu o tomto návrhu, ktorého cieľom je zjednodušenie 
a sprehľadnenie štruktúry interných predpisov SAV. Rokovací a volebný poriadok snemu SAV 
budú spracované  osobitne a zaslané na pripomienkovanie len členom snemu (rokovací 
poriadok  po dosiahnutí konsenzu o spôsobe konštituovania snemu, volebný poriadok, ktorý 
bude upravovať aj voľby orgánov snemu, voľby členov predsedníctva SAV a vedeckej rady 
SAV, na pripomienkovanie vo výbore snemu v priebehu novembra). Výbor snemu prerokoval 
s J. Koppelom aj predbežný časový harmonogram ďalších prác na interných predpisoch SAV 
a spôsob komunikácie s vedeckými organizáciami v súvislosti s pripomienkovaním 
materiálov. 

 

K bodu 4 

V rámci tohto bodu nebol žiadny diskusný príspevok.  

 

K bodu 5 

Ľ. Kľučár o 18:00 poďakoval prítomným a ukončil zasadnutie výboru. 

 

V Bratislave, 24. októbra 2017 

 

Zapísal: Radoslav Passia  

Overila: Zuzana Kusá 

 

Ľuboš Kľučár 

predseda Snemu SAV 


