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Zápisnica z 11. zasadnutia výboru Snemu SAV, 

ktoré sa uskutočnilo 6. februára 2018 od 13:00 hod.  

v zasadačke č. 11 v budove P SAV na Štefánikovej 49, Bratislava 
 

Prítomní: Z. Bartošová (od bodu 6), J. Gálik, K. Gmucová, F. Gömöry, M. Kadúc, Ľ. Kľučár, Ľ. Košťál, Z. 

Kusá, K. Nemoga, R. Passia  

Ospravedlnená (po bod 6): Z. Bartošová 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Otváranie obálok s návrhmi na voľbu kandidátov na členov P SAV, kontrola úplnosti návrhov, 

vyhotovenie zoznamu kandidátov pre doplňovacie voľby členov P SAV vo funkčnom období 2017 

– 2021 (február 2018) 

4. Príprava volebných zasadnutí Snemu SAV 

5. Informácia o mimoriadnom zasadnutí P SAV 30. 1. 2018 

6. Príprava interných predpisov SAV 

7. Rôzne 

8. Záver 

 

K bodu 1 

Zasadanie otvoril o 13:00 hod. a ďalej viedol predseda Snemu SAV Ľ. Kľučár. Za zapisovateľku bola 

určená K. Gmucová, za overovateľa R. Passia.  

K bodu 2  

Program zasadnutia bol schválený. 

K bodu 3 

V úvode Ľ. Kľučár informoval, že nebol doručený žiaden návrh na kandidáta na člena P SAV. Členovia 
výboru diskutovali o možných príčinách tohto stavu a možnostiach riešenia problému. Výbor snemu 
potom schválil Harmonogram doplňovacích volieb kandidátov na členov Predsedníctva Slovenskej 
akadémie vied vo funkčnom období 2017 – 2021 (marec 2018) a Usmernenie pre vedecké rady 
organizácii SAV vo veci doplňovacích volieb do Predsedníctva SAV pre funkčné obdobie 2017 – 2021 
(marec 2018). 
 
K bodu 4 

Plánované volebné zasadania snemu sa z vyššie uvedeného dôvodu neuskutočnia, predseda snemu bude 

o tom členov snemu bezodkladne informovať mailom, prílohou bude schválený harmonogram ďalších 

doplňovacích volieb. Súčasne rozpošle usmernenie predsedom vedeckých rád. 
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K bodu 5 

O mimoriadnom zasadnutí P SAV, ktoré sa uskutočnilo 30. januára 2018, informovali K. Gmucová a Ľ. 

Kľučár. Z informácií vyberáme: 

V rámci bodov týkajúcich sa ekonomiky odzneli informácie o príprave tvorby rozpočtu a o pravidlách 

hospodárenia v podmienkach v. v. i. IČO sa prechodom na v. v. i. nemení,  ETO pripraví metodické 

usmernenia a v najbližšej dobe budú organizované školenia pre hospodárske správy organizácií. J. 

Koppel osloví centrálny koordinačný orgán s otázkou týkajúcou sa plánovania päťpercentnej spoluúčasti 

v otvorenej výzve na čerpanie Štrukturálnych fondov EÚ a daňový úrad požiada o stanovisko, či po 

zmene formy hospodárenia príde k nejakým zmenám.  

F. Simančík podal informáciu o stave prípravy nehnuteľného majetku v správe SAV a jej organizácií na 

transformáciu. Identifikoval v nej aj sporné otázky týkajúce sa vzťahu so Školou úžitkového výtvarníctva 

Josefa Vydru, ktorá je umiestnená na pozemkoch v správe SAV, niekoľkých nelegálnych stavieb na 

parcelách v správe SAV alebo jej organizácií, neukončeného súdneho sporu s Evanjelickou cirkvou a. v., 

sporu Centra spoločenských a psychologických vied SAV s Ekonomickým ústavom SAV o správu majetku, 

obštrukcie neúspešného záujemcu o kúpu budovy na Račianskej ulici v Bratislave a duplicitného vzťahu k 

niektorým pozemkom. Navrhol určenie majetku, ktorý sa ponechá, resp. prevedie, do správy Úradu SAV 

a majetku, ktorý by mohlo mať v správe plánované Centrum spoločných činností. K. Gmucová a Ľ. Kľučár 

v tejto súvislosti upozornili na nesúlad predloženého materiálu s uznesením č. 2 zo zasadnutia Snemu 

SAV dňa 22. 3. 2016, ktorým snem pridal pre pokračovanie v zámere transformácie SAV podmienku, že 

majetok štátu v správe SAV a jej organizácií bude prevedený do vlastníctva novovzniknutých v. v. i. 

Zástupcovia snemu preto žiadali riešiť túto situáciu napríklad žiadosťou, aby snem toto uznesenie zrušil. 

Aj keď sa názory na to, či sa stále nachádzame v období „zámeru transformácie“ (ktorého sa uznesenie 

týka) líšili, zaznel prísľub, že táto otázka sa dostane na rokovanie snemu. Výbor snemu sa v diskusii 

k tomuto bodu priklonil k potrebe prerokovať v sneme zmenu predmetného uznesenia, ktorú však na 

základe dostupných informácií podporuje. Výbor tiež vyjadril podporu zámeru previesť budovu na 

Šancovej ulici do centrálnej správy, ak sa sporné strany nedohodnú na obojstranne prijateľnom riešení. 

Materiál predložený na rokovanie k tomuto bodu sa P SAV rozhodlo zatiaľ nezverejniť, dôvodom boli 

formálne chyby v dokumente, ktorého obsah je vzhľadom k prebiehajúcim sporom mimoriadne citlivý.  

V ďalšom bode zaznela informácia o príprave podkladov pre zakladacie listiny v. v. i. a register v. v. i., 

boli stanovené termíny, v ktorých majú byť podpredsedami pre jednotlivé oddelenia vied pripravené 

finálne podklady.  

P SAV prerokovalo návrhy niektorých vnútorných predpisov v. v. i. (menovite Rokovací poriadok 

predsedníctva Slovenskej akadémie vied, Rokovací poriadok vedeckej rady Slovenskej akadémie vied, 

Pravidlá odmeňovania členov dozornej rady verejnej výskumnej inštitúcie založenej Slovenskou 

akadémiou vied, Pravidlá odmeňovania riaditeľa verejnej výskumnej inštitúcie založenej Slovenskou 

akadémiou vied, Pravidlá odmeňovania vedúceho organizačnej zložky verejnej výskumnej inštitúcie 

založenej Slovenskou akadémiou vied, Vzorový predpis o: pravidlách vydávania vnútorných predpisov, 

pôsobnosti, pôsobnosti orgánov a podrobnostiach o oprávneniach vedúceho organizačnej zložky robiť 

právne úkony voči tretím osobám; organizačných zložiek verejnej výskumnej inštitúcie založenej 

Slovenskou akadémiou vied, Vzorový volebný poriadok na funkciu člena správnej rady verejnej 

výskumnej inštitúcie založenej Slovenskou akadémiou vied a Vzorový volebný a nominačný poriadok na 

funkciu člena vedeckej rady verejnej výskumnej inštitúcie založenej Slovenskou akadémiou vied). 
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Schválilo ich s pripomienkami, a to stále len vo forme návrhov vnútorných predpisov, nakoľko ich finálnu 

formu bude schvaľovať až po schválení Štatútu SAV snemom na jeho aprílovom zasadnutí. Návrhy budú 

pre riaditeľov a členov snemu zverejnené na intranete SAV. 

Na základe uznesenia P SAV budú v súvislosti s transformáciou organizácií SAV na v. v. i. v najbližšej 

dobe v Správach SAV publikované informácie k transformácii organizácií SAV (február 2018) a na 

intranete SAV zverejnená sekcia Transformácia,  priebežne aktualizovaná v časti často kladených otázok 

(február 2018). 

P SAV sa zaoberalo aj harmonogramom realizácie organizačných zmien, ktoré signalizujú oddelenia 

vied, alebo ktorých potrebu vidia členovia P SAV. Diskutovalo sa aj o existencii nenulovej hrozby zániku 

organizácie nezapísaním do registra v. v. i., keďže sú signály z ústavov, že zamestnanci považujú svoje 

vedenie za nezodpovedné a obávajú sa zániku. Veľká časť diskusie v tomto bode programu bola 

venovaná snahe vytvoriť Centrum spoločných činností SAV, a to najmä otázke, ktoré súčasné 

špecializované a servisné organizácie by do neho mali patriť. Nepodarilo sa dosiahnuť zhodný názor, 

avšak bolo prijaté uznesenie, že bude rozpracovaný návrh vnútorných predpisov pre Centrum 

spoločných činností SAV, v ktorom dostanú súčasné ústavy najvyššiu možnú mieru samostatnosti 

(v zmysle Vzorového predpisu o: pravidlách vydávania vnútorných predpisov, pôsobnosti, pôsobnosti 

orgánov a podrobnostiach o oprávneniach vedúceho organizačnej zložky robiť právne úkony voči tretím 

osobám; organizačných zložiek verejnej výskumnej inštitúcie založenej Slovenskou akadémiou vied). Na 

základe tohto dokumentu sa bude potom opäť rokovať so všetkými špecializovanými a servisnými 

organizáciami SAV. V rámci diskusie vo výbore snemu Z. Kusá zdôraznila, že všetky organizácie okrem 

Ústredného archívu vyjadrili v priebehu akreditácie vôľu nezlučovať sa v centre a všetky boli hodnotené 

ako vyhovujúce.  

K bodu 6 

Ľ. Kľučár oboznámil členov výboru snemu s výsledkami dotazníkového prieskumu názorov členov snemu 

na koncepčné otázky týkajúce sa interných predpisov, ktorých schvaľovanie je v kompetencii snemu. Z. 

Kusá informovala o spôsobe predbežného zapracovania pripomienok členov snemu zaslaných 

v novembri 2017 k týmto dokumentom. Členovia výboru snemu potom detailne diskutovali 

o zapracovaní výsledkov prieskumu a pripomienok do návrhu Štatútu SAV. Na záver poverili prítomných 

členov Komisie pre transformáciu SAV, aby na základe dosiahnutého konsenzu skompletizovali návrh 

štatútu, a aby výsledky prieskumu a pripomienky zapracovali aj do ďalších interných predpisov, ktorých 

schvaľovanie je v kompetencii snemu.  V zmysle uznesenia snemu budú tieto návrhy  predložené na 

rokovanie Komisie pre transformáciu SAV, ktorá ich po prerokovaní predloží P SAV. V apríli 2018 budú 

ich verzie, schválené predsedníctvom, predložené na rokovanie snemu. Pred zasadaním snemu bude 

zorganizované pripomienkovacie konanie.  

K bodu 7 

Ľ. Kľučár informoval, že dostal mail od splnomocnenca vlády SR pre výskum a inovácie, ktorým ho 

upozornil, že mu vedenie SAV neposkytlo v požadovanom termíne údaje pre východiská k tvorbe štátnej 

vednej politiky vedy, výskumu a inovácií. Členovia výboru snemu vyjadrili nad touto skutočnosťou 
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znepokojenie a poverili predsedu snemu, aby v tejto veci kontaktoval predsedu SAV so žiadosťou 

o objasnenie, prípadne riešenie tejto otázky.1 

Na najbližších plánovaných zasadaniach P SAV sa za snem spolu s jeho predsedom zúčastnia:  

- 1. 3. 2018: Z. Kusá, náhradník F. Gömöry 

- 28. 3. 2018 (mimoriadne zasadanie k zápisu organizácií SAV do registra v. v. i.): K. Nemoga, 

náhradník Ľ. Košťál 

- 12. 4. 2018: Z. Bartošová, náhradník F. Gömöry.  

Ďalšie zasadnutia výboru boli naplánované na 13. 3. 2018 a 17. 4. 2018. Volebný snem sa bude podľa 

schváleného harmonogramu doplňovacích volieb konať 27. 3. 2018, ďalší snem bol predbežne 

naplánovaný na 24. 4. 2018. 

K bodu 8 

Ľ. Kľučár poďakoval prítomným za aktívnu účasť a o 18:30 hod. rokovanie výboru snemu ukončil. 

 

V Bratislave 16. 2. 2018 

 

Zapísala: K. Gmucová  

Overil: R. Passia 

 

Ľuboš Kľučár 

predseda Snemu SAV 

                                                           
1
 Podľa informácií získaných neskôr od P. Šajgalíka spadá kompetencia prípravy Štátnej vednej politiky pod Radu 

vlády pre vedu, techniku a inovácie, s ktorou komunikuje o ďalšom postupe. 


