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Zápisnica z 18. zasadnutia výboru Snemu SAV 11. 7. 2018, ktoré sa od 15:00 hod. konalo 

v zasadačke č. 11 Úradu SAV, Štefánikova 49, Bratislava 

 

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

Nemoga, R. Passia 

Ospravedlnení: Ľ. Košťál, J. Gálik 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Informácia o priebehu transformácie organizácií SAV 

4. Rôzne 

5. Záver 

 

K bodu 1 

O 15:00 hod. predseda snemu Ľuboš Kľučár otvoril zasadnutie výboru snemu a privítal 

prítomných. Za zapisovateľa bol určený Radoslav Passia, overovateľom sa stal Fedor 

Gömöry.  

 

K bodu 2 

Program zasadnutia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 3 

Informáciu o aktuálnej situácii v transformácii SAV podal Ľuboš Kľučár. Podľa jeho názoru 

je dôležité, aby sa pokračovalo v doterajšom spôsobe transformácie, nemalo by sa postupovať 

cestou nového zakladania v. v. i., čo by znamenalo vysokú administratívnu náročnosť pre 

SAV aj štátnu správu a veľké časové omeškanie. Jednotliví členovia výboru konštatovali, že 

neistota v akadémii na rôznych úrovniach narastá. Ľ. Kľučár prezentoval návrh, aby výbor 

vyjadril spoločný postoj k aktuálnej situácii. Podľa Z. Kusej sa treba v tejto situácii vyvarovať 

konfrontácii a sústrediť sa na pozitívnu komunikáciu s ministerstvom školstva a na urýchlené 

doplnenie ministerstvom požadovaných dokumentov, aby mohli byť ústavy zapísané do 

registra v. v. i. Podľa nej je teraz najdôležitejšie, aby sa všetky organizácie čo najskôr dostali 

k svojim účtom, sfunkčnili sa ekonomicky a mohli štandardne administratívne fungovať. 

Viacerí členovia výboru sa kriticky vyjadrili k interpretácii zákona o v. v. i. zo strany 

ministerstva školstva.  

Ďalšia diskusia členov výboru sa viedla o znení pripravovaného vyhlásenia. Predseda výboru 

navrhol list v kópii zaslať aj premiérovi a ministrovi financií. V diskusii sa zdôrazňovalo, že 
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nemá zmysel vracať sa do minulosti, ale treba sa sústrediť na prípravu krokov, ktoré povedú 

k úspešnej transformácii všetkých organizácií.  

Na pozvanie predsedu snemu navštívil na krátko zasadnutie výboru predseda SAV P. 

Šajgalík, ktorý informoval o svojich aktuálnych krokoch v oblasti transformácie a o liste, 

ktorý zaslal ministerke školstva so žiadosťou o metodické usmernenie a o informáciu 

o štyroch organizáciách, ktoré splnili požiadavky ministerstva. Po krátkej diskusii P. Šajgalík 

opustil zasadnutie výboru. 

Výbor sa ďalej venoval koncipovaniu listu, ktorý bol následne hlasovaním jednomyseľne 

prijatý (viď prílohu). Výbor navrhne zvážiť podporu tohto stanoviska odborovým 

organizáciám, osloví ich predseda snemu. List bude odoslaný na ministerstvo školstva vo 

štvrtok 12. 7. 2018.  

 

K bodu 4 

Výbor snemu aktualizoval zoznam kvalifikovaných organizačných súčastí organizácií SAV 

s právom mať zástupcu v Sneme SAV.  

 

K bodu 5 

Ľ. Kľučár poďakoval prítomných členom výboru za účasť a zasadnutie o 16:45 hod. ukončil. 

 

 

V Bratislave 11. 7. 2018  

 

Zapísal: Radoslav Passia 

Overil: Fedor Gömöry 

 

Ľuboš Kľučár 

predseda Snemu SAV 
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Príloha: Text listu výboru Snemu SAV ministerke školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Martine Lubyovej zo dňa 11. 7. 2018 

 

Vážená pani ministerka, 

 

Snem SAV prijal na svojom zasadnutí dňa 25. júna 2018 uznesenie, ktorým vyjadruje vôľu 

transformovať všetky organizácie SAV na verejné výskumné inštitúcie k 1. júlu 2018. Uznesenie bolo 

prijaté v dobrej viere, že všetky inštitúcie spĺňajú všetky predpoklady na zápis do registra verejných 

výskumných inštitúcií a naplnili požiadavky na úplný prechod na novú právnu formu. 

Sme radi, že ste vo svojom vyhlásení pre média z 10. júla 2018 potvrdili, že organizácie SAV sú od 1. 

júla 2018 založenými verejnými výskumnými inštitúciami, zatiaľ však neprebehol akt ich vzniku, 

ktorý by zavŕšil proces ich úplnej transformácie. Zároveň ste spomenuli možnosť riešenia súčasnej 

situácie formou znovuzaloženia organizácií SAV ako verejných výskumných inštitúcií. Takýto proces 

by však enormne zaťažil organizácie SAV, Úrad SAV, ako aj štátne inštitúcie, hlavne Ministerstvo 

financií SR a ministerstvo, ktoré vediete. Na niekoľko mesiacov by paralyzoval život v SAV, 

znemožnil zapojenie sa do nových vedeckých projektov a v neposlednom rade aj zneistil 

pracovnoprávne vzťahy tisícov zamestnancov SAV. 

Zápis organizácií SAV do registra verejných výskumných inštitúcií považujeme v súčasnosti za 

najmenej bolestivý spôsob ukončenia procesu transformácie. Sme presvedčení, že organizácie SAV, 

ako aj SAV ako zakladateľ, poskytnú maximálnu súčinnosť pri dopĺňaní všetkých potrebných listín 

a dokumentov potrebných pre naplnenie tohto cieľa. Výbor Snemu SAV je odhodlaný aktívne 

podporovať tento proces.  

 

S úctou 

 

 

Ľuboš Kľučár 

predseda Snemu SAV 

 


