
Zápisnica z 19. zasadania výboru Snemu SAV dňa 16. júla 2018 o 12:00 hod.  

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

Prítomní: J. Gálik (videokonferenčne), K. Gmucová, F. Gömöry, M. Kadúc, Ľ. Kľučár, Ľ. Košťál, Z. Kusá, K. 

Nemoga, R. Passia  

Ospravedlnení: Z. Bartošová 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Informácia o aktuálnom stave transformácie organizácií SAV 

4. Rôzne 

5. Záver 

 

K bodu 1 

Zasadanie otvoril o 12:00 hod. a ďalej viedol predseda Snemu SAV Ľ. Kľučár. Za zapisovateľa bol určený 

Ľ. Košťál, za overovateľa M. Kadúc.  

K bodu 2  

Program zasadnutia bol schválený. 

K bodu 3 

Na úvod, pre tých členov výboru, ktorí sa nemohli zúčastniť porady riaditeľov, predsedov VR a členov 

snemu dňa 13. 7. 2018, Ľ. Kľučár zrekapituloval stručne obsah a výsledok tohto rokovania. Vďaka návrhu 

člena výboru snemu F. Gömöryho toto neformálne zhromaždenie hlasovaním vyjadrilo súhlas s 

jednotným postojom SAV, podľa ktorého je jedinou schodnou cestou riešenia súčasného problému 

ukončenie transformácie podľa paragrafu 21a zákona o SAV a nie nové kolo zakladania v. v. i. podľa 

paragrafov 3 až 5 zákona o v. v. i. Po skončení porady prebehlo krátke neformálne stretnutie prítomných 

členov snemu, ktorí požiadali výbor snemu, aby inicioval stretnutie s predstaviteľmi štátu (Národná rada, 

vláda), na ktorom by sme tlmočili naše stanovisko k vzniknutej situácii za snem.  

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

z porady riaditeľov, predsedov vedeckých rád a členov snemu. Členovia výboru snemu prostredníctvom 

krátkeho videokonferenčného hovoru konzultovali s podpredsedom P SAV J. Koppelom aktuálne kroky P 

SAV, resp. najnovšie informácie v súvislosti so žiadosťou P SAV o metodické usmernenie Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu (ďalej len „ministerstvo“) k danej situácii. Výbor snemu pri úvahách 

o ďalšom postupe vzal do úvahy aj predpokladané kroky neformálneho zoskupenia riaditeľov, ktoré sa 

prihlásilo v rámci porady riaditeľov, predsedov vedeckých rád a členov snemu s iniciatívou komunikovať 

o vzniknutej situácii s ministerstvom. Z. Kusá navrhla, aby v súvislosti so žiadosťou o metodické 

usmernenie bolo iniciované spoločné stretnutie odborníkov z MŠVVaŠ SR a SAV s cieľom nájsť 

konsenzuálny výklad usmernenia, a aby sa výbor do uskutočnenia takéhoto stretnutia zdržal 

akéhokoľvek oslovovania iných verejných predstaviteľov ako zástupcovia MŠVVaŠ SR. Ostatní prítomní 

členovia výboru s jej návrhom nesúhlasili, pretože úloha iniciovať rozhovory s exekutívou im vyplynula 

z diskusie počas krátkeho neformálenho stretnutia členov snemu po skončení porady riaditeľov, 



predsedov VR a členov snemu dňa 13. 7. 2018 (Pozn.: Z. Kusá sa porady nezúčastnila z dôvodu účasti na 

služobnej ceste). V závere zasadania výbor hlasovaním väčšinou hlasov (8 za, 1 proti) poveril predsedu 

výboru snemu vzhľadom na závažnosť a naliehavosť vzniknutej situácie koncipovať list adresovaný 

predsedovi vlády, predsedovi parlamentu, predsedovi Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a 

šport, ministerke školstva, vedy, výskumu a športu a ministrovi financií, v ktorom by požiadal o 

stretnutie so zástupcami výboru snemu s cieľom tlmočiť náš postoj a hľadať možné riešenie vzniknutej 

situácie v zmysle spoločného uznesenia z porady riaditeľov, predsedov vedeckých rád a členov snemu. 

K bodu 4 

V bode rôzne sa neprihlásil žiadny s prítomných členov výboru snemu. 

K bodu 5 

Ľ. Kľučár poďakoval prítomným za aktívnu účasť a o 13:55 hod. rokovanie výboru snemu ukončil. 

 

 

 

V Bratislave 20. 7. 2018 

Zapísal: Ľ. Košťál 

Overil: M. Kadúc 

 

Ľuboš Kľučár 

predseda Snemu SAV 


