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Zápisnica z 21. zasadnutia výboru Snemu SAV dňa 7. augusta 2018 od 13:00 hod.  

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

 

 

Prítomní: J. Gálik, K. Gmucová, F. Gömöry, M. Kadúc, Ľ. Kľučár, Ľ. Košťál, K. Nemoga, R. Passia 

Ospravedlnení: Z. Bartošová, Z. Kusá 

Prizvaný: P. Šajgalík 
 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Informácia o 13. zasadnutí P SAV 

4. Rôzne 

5. 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 J. Gálik. 

 

K bodu 2  

Program zasadnutia bol schválený. 

 

K bodu 3 

O zasadaní P SAV, ktoré sa uskutočnilo 2. augusta 2018, informovali K. Gmucová a Ľ. Kľučár. Z informácií 

vyberáme: 

Zazneli štandardné informácie o správach zo služobných ciest členov P SAV, obšírnejšie zdôvodnenie 

bolo poskytnuté P. Šajgalíkom o jeho ceste do Brazílie, medializovanej ministerkou M. Lubyovou. 

Uviedol, že termín cesty bol vopred daný pozvaním od veľvyslanca Brazílie na Slovensku. Dôvodom 

pozvania bol návrh na uzatvorenie oficiálnych spoluprác, podporený bol brazílskou stranou 

vypracovaným zoznamom spoločných prác, ktoré však väčšinou vznikli na báze neoficiálnej kooperácie. 

O plánovanej ceste a jej termíne bolo ministerstvo informované pred stanovením dátumu stretnutia 

ministerkou školstva. 

Na základe upozornenia od predsedu snemu Ľ. Kľučára P SAV uložilo F. Simančíkovi a M. Morovicsovi 

predložiť na októbrové zasadnutie P SAV materiál týkajúci sa plnenia uznesení Snemu SAV č. 2, 3 a 4 zo 

dňa 25. 6. 2018, ktorými snem odporučil vytvoriť samostatnú komisiu SAV, ktorá by mala za úlohu 

vypracovať požiadavky na urbanistické riešenie areálu SAV na Patrónke, riešiť investičné zadania 
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z oblasti architektúry a urbanizmu s predpokladaným rozpočtom nad 1 milión zásadne formou súťaže, a 

prehodnotiť výstavbu pavilónu spoločenských vied podľa aktuálneho projektu. 

P SAV prerokovalo možnosť a spôsob poskytnutia ďalšej pôžičky pre projekt CEMEA v súčasnom stave 

procesu transformácie organizácií SAV na v. v. i. Predsedníctvo rozhodne až po vypracovaní analýzy 

nevyhnutných mzdových nákladov. Zaznela otázka, čo bude nasledovať, ak projekt do konca roka 

nebude financovaný. F. Simančík dal za riaditeľa ÚMMS, v. v. i. prísľub, že v takom prípade prostriedky 

vo výške čerpania pre zamestnancov ich ústavu prevedie do centrálnych zdrojov. Vyjadril tiež vieru, že 

podobne sa zachovajú aj ostatní riaditelia. 

P. Samuely informoval, že APVV na základe pokynu z MŠVVaŠ nebude uzatvárať zmluvy s našimi 

organizáciami až do doby, keď situácia so zápisom do Registra VVI bude vyriešená. P. Šajgalík informoval, 

že vnútorné predpisy boli ministerstvu školstva zaslané v dohodnutom termíne, protokoly medzi 

akadémiou a príslušnou verejnou výskumnou inštitúciou, obsahujúce náležitosti podľa zákonom 

stanoveného osobitného predpisu boli vyhovené v zákonom stanovenej lehote a ministerstvo bolo 

o tom písomne informované. 

 

K bodu 4 

Na zasadanie bol prizvaný predseda SAV, ktorý členov výboru snemu informoval o aktuálnej situácii 

v procese transformácie organizácií SAV na v. v. i. Uviedol, že stanovisko Generálnej prokuratúry SR vo 

veci nášho podania, týkajúceho sa nečinnosti ministerstva školstva vo veci transformácie SAV, ešte 

nebolo oznámené. V súvislosti s uplynutím ďalšej zákonnej lehoty bol na Generálnu prokuratúru SR 

podaný druhý podnet, týkajúci sa vydania potvrdenia o splnení povinností potrebných pre zápis do 

Registra VVI. Za našu najslabšiu stránku označil skutočnosť, že častokrát musí byť verejnosť zmätená 

z medializovaných informácií, čo nás oberá o jej podporu. Musíme preto lepšie a intenzívnejšie 

vysvetľovať naše postoje a problémy zapríčinené nezapísaním našich organizácií do Registra VVI. Po 

krátkej diskusii Ľ. Kľučár poďakoval P. Šajgalíkovi za poskytnuté informácie a výbor pokračoval vo svojom 

rokovaní. 

M. Kadúc upozornil, že na základe znenia Štatútu SAV získali organizačné zložky Centra spoločných 

činností SAV, v. v. i., ktoré majú akademické obce vytvorené v zmysle platnej novely Zákona o SAV, právo 

zvoliť svojho zástupcu v Sneme SAV. Výbor poveril M. Kadúca informovať členov vedeckej rady centra 

o možnosti zvoliť členov snemu za niektoré OZ, a aj o tom, že na základe rozhodnutia svojej akademickej 

obce bude môcť zvolený člen snemu podať návrh na zmenu zaradenia do inej ako I. komory Snemu SAV, 

kam Centrum spoločných činností, v. v. i. patrí. 

F. Gömöry informoval o ďalších aktivitách iniciatívy „Veda chce žiť!”. V prípade nezapísania organizácií 

SAV do Registra VVI do 8. augusta 2018 bude iniciatíva pokračovať v organizovaní protestných 

zhromaždení. Výbor snemu vyjadril podporu týmto aktivitám a poveril príhovorom za výbor Snemu SAV 

na prípadnom protestnom zhromaždení K. Gmucovú. 

Na ďalšom zasadnutí P SAV 13. septembra 2018 sa za výbor snemu zúčastní M. Kadúc (náhradník Ľ. 

Košťál). Následné zasadnutie výboru bude 14. septembra 2018. Septembrové zasadnutie snemu by sa 

malo uskutočniť 26. septembra 2018. 
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K bodu 5 

Ľ. Kľučár poďakoval prítomným za aktívnu účasť a o 15:20 hod. rokovanie výboru snemu ukončil. 

 

V Bratislave 20. 8. 2018 

Zapísala: K. Gmucová  

Overil: J. Gálik 

 

Ľuboš Kľučár 

predseda Snemu SAV 

 


