
Zápisnica zo 17. zasadnutia výboru Snemu SAV dňa 28. júna 2018 od 12:30 hod.  

v salóniku pri aule SAV v priestoroch Jedálne a spoločenského centra  

v areáli SAV na Patrónke v Bratislave 
 

Prítomní: J. Gálik (cez Skype), K. Gmucová, M. Kadúc, Ľ. Kľučár, Z. Kusá, K. Nemoga  

Ospravedlnení: Z. Bartošová, F. Gömöry, Ľ. Košťál, R. Passia 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Informácia o mimoriadnom zasadnutí P SAV 28. 6. 2018 

4. Informácia o situácii so zápisom organizácií SAV do registra v. v. i. 

5. Rôzne 

6. Záver 

 

K bodu 1 

Zasadnutie otvoril o 12:30 hod. a ďalej viedol predseda Snemu SAV Ľ. Kľučár. Za zapisovateľku bola 

určená K. Gmucová, za overovateľku Z. Kusá.  

K bodu 2  

Program zasadnutia bol schválený. 

K bodu 3 

O mimoriadnom zasadnutí P SAV, ktoré sa uskutočnilo 28. júna 2018, informovali K. Gmucová a Ľ. 

Kľučár. Z informácií vyberáme: 

Predsedníctvo SAV schválilo návrhy na vymenovanie chýbajúcich členov dozorných rád v. v. i., 

rokovacie poriadky dozorných rád boli schválené per rollam. Ďalej P SAV odporučilo kladne riešiť všetky 

žiadosti organizácií o výnimku na navýšenie počtu doktorandov. Zaznela informácia o zasadaní 

Medzinárodného poradného výboru, ktorý ocenil odpočet plnenia úloh navrhnutých panelom, výkonové 

financovanie a rozpracovaný návrh Stratégie SAV 2030. Ďalšie stretnutie by sa na návrh členov 

Medzinárodného poradného výboru malo konať už vo februári 2019. Predsedovia akadémií krajín V4 

podpísali Spoločné vyhlásenie akadémií vied V4 k návrhu dodatku k zákonu o Maďarskej akadémii vied a 

návrhu štátneho rozpočtu Maďarskej republiky na rok 2019, nakoľko navrhované zmeny znamenajú 

ohrozenie samosprávnosti Maďarskej akadémie vied. 

Predseda SAV informoval o aktuálnom stave transformácie organizácií SAV na v. v. i. K niektorým 

sporným požiadavkám Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na predloženie dokumentov pre 

Register v. v. i.. si vyžiadal právne stanovisko z Ústavu štátu a práva SAV, ktoré vypracoval Mgr. L. 

Lapšanský, PhD. Jeho právny názor bol odlišný od právneho názoru ministerstva, v príprave vyžiadaných 

dokumentov sa však v ich zasielaní ministerstvu napriek tomu pokračuje. P SAV vzalo uvedenú 

informáciu na vedomie. Predseda SAV uviedol, že nechá vypracovať chronologický zoznam komunikácie 

s ministerstvom vo veci transformácie. 



K bodu 4 

Výbor snemu prerokoval aktuálnu situáciu transformácie organizácií SAV na v. v. i. v kontexte informácií 

uvedených v predchádzajúcom bode, ako aj informácií z porady riaditeľov, predsedov vedeckých rád 

a členov snemu, ktorá sa konala tesne pred zasadaním výboru snemu. Členovia výboru snemu zhodnotili 

situáciu ako vážnu a vítajú zámer zosumarizovať komunikáciu P SAV s ministerstvom. V prípade, že 

problémy s materiálmi pre Register v. v. i. budú pretrvávať, výbor si vyžiada prístup ku komunikácii SAV 

s ministerstvom.  

K bodu 5 

Ľ. Kľučár informoval, že sa finalizuje webstránka pre registráciu členov akademickej obce, ktorí sa chcú 

zúčastniť na zasadaní snemu ako pozorovatelia. Ďalej sa venoval listu, ktorý mu bol doručený od 

predsedov OZ pracovníkov SAV a OZ VaV, v ktorom ho žiadali o zverejnenie informácií o reálnom stave 

prebiehajúceho procesu transformácie a záruky, že nebude ohrozená kontinuita pracovných pomerov. 

Výbor prediskutoval znenie listu a vznesené požiadavky, pričom sa zhodol na tom, že všetky informácie, 

o ktorých rokoval snem alebo výbor snemu, sú zverejnené v zápisniciach na webe snemu, a že predseda 

snemu ani výbor snemu nie sú v pozícii, aby mohli ručiť za pracovné miesta, keďže nevstupujú do 

pracovnoprávnych vzťahov. Zároveň však vyjadrili presvedčenie, že doterajšie rozhodnutia Snemu SAV 

smerovali vždy k tomu, aby boli zamestnanecké vzťahy pracovníkov SAV nenarušené procesom 

transformácie. 

Z. Kusá sa vrátila k otázke výstavby Pavilónu spoločenských vied. Mrzí ju nepochopenie zámeru snemu 

vyjadreného uznesením č. 4 zo zasadania 25. 6. 2018 , ktoré vyjadrila v mailovej komunikácii riaditeľka 

Ústredného archívu SAV. Pani riaditeľka považuje uznesenie snemu za ohrozenie výstavby Pavilónu a za 

nezohľadňujúce akútnu potrebu depozitných a ďalších priestorov viacerých organizácií, vrátane 

Ústredného archívu. Z. Kusá zdôraznila, že  je potrebné aj riaditeľom organizácií náležite vysvetliť, že 

nejde o pokus zastaviť výstavbu pavilónu, ale o otvorenie možnosti postaviť ho lepšie v zhruba 

rovnakom čase. Výbor snemu jej názor podporil, reálna výstavba pavilónu je viac ohrozená kritickým 

nedostatkom financií, ako odporučením snemu zvážiť možnosť vypísať výberové konanie na nový 

projekt.  

K bodu 6 

Ľ. Kľučár poďakoval prítomným za aktívnu účasť a o 13:10 hod. rokovanie výboru snemu ukončil. 

 

V Bratislave 10. 7. 2018 

Zapísala: K. Gmucová  

Overila: Z. Kusá 

 

Ľuboš Kľučár 

predseda Snemu SAV 


