
1 
 

Zápisnica z 20. zasadnutia výboru Snemu SAV dňa 30. júla 2018 od 13:00 hod.  

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

 

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

Košťál 

Ospravedlnení: Z. Kusá, K. Nemoga, R. Passia 

Prizvaný: P. Samuely 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Informácia o mimoriadnom zasadnutí P SAV 20. 7. 2018 

4. Informácia o aktuálnom stave transformácie organizácií SAV 

5. Rôzne 

6. 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 Ľ. Košťál. 

 

K bodu 2  

Program zasadnutia bol schválený. 

 

K bodu 3 

O mimoriadnom zasadnutí P SAV, ktoré sa uskutočnilo 20. júna 2018, informovali K. Gmucová a Ľ. 

Kľučár. Z informácií vyberáme: 

Predsedníctvo SAV prerokovalo návrh odpovedí na otázky kladené štatutármi organizácií v súvislosti 

s nejasnou situáciou pri procese transformácie organizácií SAV na verejné výskumné inštitúcie. Po 

zapracovaní pripomienok bude materiál zaslaný riaditeľom ako usmernenie, čím členovia predsedníctva 

preberajú zodpovednosť za navrhované riešenia. 

P. Šajgalík oznámil, že dal vypracovať právne posúdenie aktuálneho stavu transformácie organizácií 

Slovenskej akadémie vied na verejné výskumné inštitúcie advokátskej kancelárii Taylor Wessing e/n/w/c, 

s. r. o. Uviedol, že k tomuto kroku pristúpil v záujme zamestnancov, nie pre eskalovanie sporu 

s ministerstvom. Na zasadanie predsedníctva bol potom prizvaný partner kancelárie R. Pala, ktorý 

prítomných oboznámil s ich právnou analýzou (sumár právneho stanoviska je prílohou tejto zápisnice). 

P SAV zobralo túto analýzu na vedomie a uložilo členom P SAV konať v zmysle je záverov. 

Na zasadnutie boli následne prizvaní predstavitelia iniciatívnej skupiny riaditeľov pre rokovanie s 

MŠVVaŠ SR. Predseda SAV ich oboznámil s právnou analýzou a s uznesením, ktoré na jej základe prijalo P 

SAV. Uviedol, že súvisiace usmernenie pre riaditeľov bude rozposlané riaditeľom v najbližších dňoch. 

Právna analýza bude bezodkladne doručená na MŠVVaŠ a o jej záveroch sa poobede vyjadrí spolu 
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s partnerom kancelárie Taylor Wessing e/n/w/c, s. r. o. A. Leontievom pre médiá. Prítomní riaditelia 

vyjadrili spokojnosť s tým, že od predsedníctva dostanú usmernenie a informovali, že súčasnú situáciu 

riaditeľov organizácií SAV sa pokúsia priblížiť ministerstvu v pozitívnom duchu a budú sa snažiť nájsť 

spoločné riešenia spolu s MŠVVaŠ SR. 

 

K bodu 4 

Ľ. Kľučár informoval o stretnutí grémia predsedu SAV s iniciatívnou skupinu riaditeľov po ich rokovaní na 

MŠVVaŠ, z ktorého vyplynulo, že náš návrh riešenia (okamžitý zápis podľa § 21a) je pre ministerstvo 

neakceptovateľný, a že ministerstvo navrhuje znovuvkladanie majetku rozhodnutím vlády. Takýto 

postup je však neprijateľný pre SAV, keďže v období do rozhodnutia vlády by už založené v. v. i. 

nezákonne využívali štátny majetok a Úrad SAV, ktorý by majetok spravoval, by nemal prostriedky 

napríklad na chod drahých zariadení. Tieto totiž pochádzajú zo získaných grantov a iných príjmov 

organizácií a nachádzajú sa na účtoch organizácií. Problematický by bol aj prevod majetku získaného zo 

štrukturálnych fondov na iného správcu počas riešenia projektu, ale aj počas niekoľkých rokov od jeho 

ukončenia. Návrh SAV (F. Simančík) je nahradiť znovuvkladanie majetku spätným vládnym auditom. 

Ministerka M. Lubyová si dá urobiť právnu analýzu a potom návrh zváži. Predseda snemu prizval na 

zasadanie výboru P. Samuelyho, nakoľko bol výbor znepokojený tým, že nebol distribuovaný zápis 

z druhého stretnutia iniciatívnej skupiny riaditeľov na MŠVVaŠ. P. Samuely a F. Simančík (telefonicky) 

podali spresňujúce informácie. Výbor snemu upozornil, že Stanovisko k aktuálnej situácii z porady dňa 

13. 7. 2018 musí byť dodržiavané aj vo všetkých detailoch návrhov riešenia aktuálnej situácie. 

Počas rokovania výboru prišiel email od ministerky M. Lubyovej, ktorý bol adresovaný členom snemu, 

predsedom vedeckých rád a riaditeľom organizácií SAV. Tento email bol reakciou na preposlanú 

vnútroakademickú výzvu M. Moška, aby SAV pristúpila k verejným protestom. Pani ministerka okrem 

iného písala, že výbor snemu ju aj s kolegami odmietol pozvať na snem. Členovia výboru snemu 

bezprostredne skoncipovali odpoveď na túto časť emailu, keďže výbor žiadnu takú požiadavku od pani 

ministerky nedostal. Výbor na svojom 16. zasadnutí len vybral prvú z dvoch možností neformálne 

ponúknutých predsedovi snemu prostredníctvom SMS, a to spoločné stretnutie, ktoré v danom 

momente považoval za vhodnejšie riešenie. Súčasne si výbor v odpovedi dovolil pripomenúť, že ešte 

nedostal odpoveď na svoju žiadosť o osobné stretnutie pani ministerky s členmi výboru, o ktoré požiadal 

predseda snemu listom zo dňa 19. júla 2018. 

 

K bodu 5 

Výbor snemu sa zaoberal otázkou ďalších potrebných krokov. Podporil myšlienku urýchleného zvolania 

porady členov snemu, riaditeľov a predsedov vedeckých rád za účasti odborárov, ako aj možnosť 

verejných protestov v prípade, ak sa zápis do registra neuskutoční v najbližšej dobe. Zaoberal sa aj 

otázkou, ako by jeho členovia mohli pomôcť pri riešení hrozby toho, že po prelomení prezidentovho veta 

do platnosti vstúpi navrhovaná novela Zákona o SAV, ktorá by na základe zmienenej právnej analýzy 

mohla byť z ústavnoprávneho hľadiska problematická. Nápomocným by mohli byť stretnutia 

s koaličnými poslancami. Na list výboru Snemu SAV so žiadosťou o stretnutie, adresovaný vybraným 

ústavným činiteľom (viď zápisnica zo zasadania výboru snemu zo 16. 7. 2018), doposiaľ reagovala iba 

tajomníčka Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.  Oznámila, že osobné stretnutie s 
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predsedom výboru Ľ. Petrákom je možné uskutočniť až v druhej polovici augusta 2018, kedy bude pán 

predseda výboru prítomný v SR. 

 

K bodu 6 

Ľ. Kľučár poďakoval prítomným za aktívnu účasť a o 16:30 hod. rokovanie výboru snemu ukončil. 

 

V Bratislave 10. 8. 2018 

Zapísala: K. Gmucová  

Overil: Ľ. Košťál 

 

Ľuboš Kľučár 

predseda Snemu SAV 
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Príloha: 

 


