
Zápisnica z 22. zasadnutia výboru Snemu SAV dňa 14. septembra 2018 od 9:30 hod.  
v zasadačke č. 11 v budove P SAV na Štefánikovej 49, Bratislava 

 
 
Prítomní: J. Gálik (videokonferenčne), K. Gmucová, F. Gömöry, M. Kadúc, Ľ. Kľučár, Ľ. Košťál, 
K. Nemoga, R. Passia 
Ospravedlnení: Z. Bartošová, Z. Kusá 
Prizvaný:  L. Lapšanský 
 
 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Schválenie programu zasadnutia 
3. Informácia o mimoriadnom zasadnutí P SAV 10. 9. 2018 
4. Informácia o 14. zasadnutí P SAV 
5. Príprava septembrového zasadnutia Snemu SAV 
6. Rôzne 
7. Záver 

 

K bodu 1 
Zasadnutie otvoril o 9:30 hod. a ďalej viedol predseda Snemu SAV Ľ. Kľučár. Za zapisovateľov 
boli určení M. Kadúc a K. Gmucová (bod 3), za overovateľa R. Passia. 

K bodu 2  
Program zasadnutia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 3 
O mimoriadnom zasadnutí P SAV, ktoré sa uskutočnilo 10. 9. 2018, informovali K. Gmucová a 
Ľ. Kľučár. 

Mimoriadne zasadnutie bolo operatívne zvolané po doručení listu z Generálnej prokuratúry 
SR, v ktorom prokuratúra identifikovala prieťahy v konaní Ministerstva školstva, vedy 
výskumu a športu SR a žiadala, aby ministerstvo o zápise organizácií SAV do registra v. v. i. 
urýchlene rozhodlo. Ministerstvo zverejnilo zavádzajúcu tlačovú správu, podľa ktorej 
Generálna prokuratúra SR potvrdila jeho doterajší postup a vyzvala ministerstvo aby 
„zastavilo registráciu“. Tlačová správa Generálnej prokuratúry SR takúto interpretáciu svojho 
rozhodnutia nepotvrdila, jej hovorkyňa sa vyjadrila, že skúmali iba postup ministerstva 
školstva ako orgánu verejnej správy, ktorý disponuje pôsobnosťou na úseku vedenia registra 
v. v. i., a nemohli v žiadnom prípade ukladať povinnosť orgánu verejnej správy určitým 
spôsobom konať.  

P SAV v tejto situácii prijalo vyhlásenie, v ktorom sa uvádza, že zo strany ministerstva išlo o 
hrubé zavádzanie zamestnancov SAV, verejnosti a najmä poslancov NR SR s cieľom ovplyvniť 
osud novely zákona o SAV. Toto vyhlásenie bolo prezentované na tlačovej konferencii po 
skončení zasadnutia predsedníctva a aj na webovej stránke SAV. Poukazuje sa v ňom aj na 
skutočnosť, že ministerstvo môže konanie zastaviť len po jeho predchádzajúcom prerušení, 



v rámci ktorého  mala byť určená lehota minimálne 30 dní na odstránenie nedostatkov. SAV 
dostala od ministerstva len 10 dní na opravu a doplnenie vyžiadaných údajov listín.  
 
 
 

K bodu 4 
O zasadnutí P SAV, ktoré sa uskutočnilo 13. 9. 2018, informovali M. Kadúc a Ľ. Kľučár. 

V úvode zasadnutia informoval R. Karul o ponukách vedeckej spolupráce s Francúzskom. 
Uviedol, že Francúzsky inštitút bude podporovať konferencie a iné typy stretnutí vysokej 
vedeckej úrovne na Slovensku (s francúzskou účasťou) a bolo by dobré s ním koordinovať 
aktivity na rok 2019. 

M. Venhart informoval o Otvorenej akadémii a o spolupráci s Ústavom informatiky SAV, 
v. v. i. na podujatí Extrapolácie 2018 s podtitulom História a budúcnosť IT na Slovensku. Pre 
potreby zabezpečenia podujatia boli schválené prostriedky vo výške 4850 EUR. Taktiež 
informoval, že logo Otvorenej akadémie sa vytvorí v rámci spolupráce s Vysokou školou 
výtvarných umení. VŠVU vyhlási súťaž pre svojich študentov a spoločná komisia P SAV a 
VŠVU vyberie víťazný návrh. Na pokrytie administratívnych nákladov spojených 
s realizovaním a vyhodnotením študentskej súťaže boli odsúhlasené prostriedky vo výške 
1300 EUR. 

P. Siman predložil návrh štatútu Komisie SAV pre informačné  a komunikačné technológie. 
Taktiež navrhol zrušenie výboru HPC, ktorý bude nahradený pracovnou skupinou pre 
výkonové počítanie. Tento návrh P SAV schválilo. 

K bodu Aktualizácia vybraných vnútorných predpisov SAV bol prizvaný L. Lapšanský, ktorý  
informoval, že v súvislosti so spätným prechodom na RO/PO formu je potrebné “oživiť” 
vnútorné predpisy, ktoré boli platné do 30. 6. 2018. Hlavne je potrebné upraviť pravidlá 
výberových konaní na miesta riaditeľov a požadované zmeny musí predložiť P SAV na 
schválenie snemu prostredníctvom dodatkov. Ľ, Kľučár pripomenul, že podľa nového 
rokovacieho poriadku snemu je potrebné s dokumentmi predkladanými na rokovanie snemu 
predložiť aj návrh zodpovedajúceho uznesenia. 

Následne prebehla diskusia o tom, akým spôsobom budú prebiehať súčasné výberové 
konania na obsadenie miest riaditeľov. Členovia predsedníctva sa zhodli na tom, že v danej 
chvíli sú organizácie v. v. i. a bude sa postupovať podľa toho, až kým nenadobudne platnosť 
schválená novela zákona. P SAV odsúhlasilo vypísanie výberového konania na obsadenie 
funkcie riaditeľov, verejných výskumných inštitúcií SAV: Matematický ústavu SAV, v. v. i., 
Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., Ústav Slovenskej literatúry SAV, v. v. i. a Ústav štátu a 
práva SAV, v. v. i. V prípade, že vypísané výberové konania nebudú ukončené pred 
nadobudnutím platnosti novely, bude potrebné vypísať nové výberové konanie podľa 
aktuálnych pravidiel.  

V bode Rôzne predseda SAV informoval o pripravovanom stretnutí riaditeľov a predsedov 
vedeckých rád naplánovanom na 13. 9. 2018 o 13:00 hod. 

Taktiež informoval o účasti na výbore NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, ktorého 
sa okrem neho zúčastní aj P. Simančík. Snahou bude prezentovať názor SAV na aktuálny stav 
a požadovať konštruktívne riešenie. 



P. Simančík predniesol otázku, či má SAV pokračovať s vkladaním majetku do katastra, 
pretože je to naša povinnosť do 30.9.2018. Po diskusii sa členovia P SAV zhodli, že je 
potrebné v zápise do katastra pokračovať. 

G. Bianchi otvoril tému existencie a sprístupnenia elektronickej verzie Encyklopédie Beliana 
SAV. Navrhol, že je potrebné zlepšiť prezentáciu a grafický dizajn stránky a uverejniť odkaz 
na stránke SAV. 

K bodu 5 
Výbor sa venoval príprave zasadnutia snemu, ktoré sa bude konať 26. septembra 2018 o 
10:00 hod. a schválil program zasadnutia: 
 

1. Otvorenie  
2. Schválenie programu zasadnutia 
3. Voľba pracovných komisií (mandátovej, návrhovej a volebnej), zapisovateľa a 

overovateľa 
4. Kontrola plnenia uznesení Snemu SAV 
5. Správa o činnosti snemu za obdobie prvej tretiny jeho funkčného obdobia 
6. Informácia o aktuálnej situácii 
7. Schvaľovanie žiadosti o zaradenie zástupcu v Sneme SAV za CSČ SAV, v. v. i., 

organizačná zložka Ústredný archív SAV do III. komory snemu 
8. Voľba predsedu a podpredsedov snemu 
9. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu dodatku č. 1 k Štatútu SAV 
10. Prerokovanie a schvaľovanie dodatku č. 1 k pravidlám výberového konania na 

obsadzovanie miesta riaditeľa verejnej výskumnej inštitúcie založenej SAV 
11. Prerokovanie a schvaľovanie dodatku č. 1 k pravidlám výberového konania na 

obsadzovanie miesta vedúceho organizačnej zložky verejnej výskumnej inštitúcie 
založenej SAV 

12. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu dodatku č. 2 k pravidlám výberového konania na 
obsadzovanie miesta riaditeľa verejnej výskumnej inštitúcie založenej SAV 

13. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu novelizácie pravidiel výberového konania na 
obsadzovanie miest riaditeľov vedeckých organizácií SAV 

14. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu zásad tvorby rozpočtu rozpočtových organizácií a 
určenia výšky príspevku príspevkovým organizáciám SAV na obdobie od spätnej 
zmeny právnej formy organizácií SAV na rozpočtové a príspevkové organizácie do 
31. 12. 2018 

15. Rôzne  
16. Záver 

 
Výbor schválil okrem štandardne prizývaných hostí prizvať na zasadnutie snemu 
26. septembra 2018 aj zástupcov odborových zväzov pôsobiacich na pôde SAV a 
L. Lapšanského. Za zapisovateľku navrhol Z. Kusú, za overovateľa F. Gömöryho, za predsedu 
mandátovej komisie M. Kadúca, za predsedníčku návrhovej komisie K. Gmucovú, za 
predsedu volebnej komisie K. Nemogu. 

L. Lapšanský prizvaný na zasadnutie výboru informoval o dokumentoch, ktoré predkladá P 
SAV na schválenie na zasadnutie snemu 26. septembra 2018: 

o Výberové konanie, riaditeľ v. v. i. dodatok 1 



o Výberové konanie, vedúci organizačnej zložky v. v. i. dodatok 1 

o Výberové konanie, riaditeľ v. v. i. dodatok 2 

o Výberové konanie, riaditeľ vedeckých organizácií novela 

Okrem iného informoval aj o liste, ktorý predseda SAV poslal na ministerstvo školstva, 
v ktorom žiada ministerku o konanie v súlade s odporúčaním Generálnej prokuratúry SR 
(GP), teda aby ministerstvo rozhodlo o žiadostiach SAV o zápis organizácií SAV do registra 
verejných výskumných inštitúcií. V liste tiež upozorňuje, že doposiaľ neprišlo k prerušeniu 
konania, ktoré musí predchádzať jeho zastaveniu, a nebola ani poskytnutá zákonom 
stanovená lehota 30 dní na nápravu nedostatkov. Výbor snemu sa zhodol na tom, že kópiu 
listu by mal predseda SAV poslať aj GP. 

Ľ. Kľučár upozornil na problematické časti v Štatúte SAV, ktoré definujú zástupcov v sneme 
pre organizácie, ktoré sa členia na organizačné zložky podľa zákona o v. v. i., a stavu keď 
nastane zmena právnej formy organizácií SAV na rozpočtovú alebo príspevkovú organizáciu. 
Výbor snemu navrhol upraviť Štatút SAV tak, aby sa obnovila povinnosť výboru snemu viesť 
zoznam kvalifikovaných organizačných súčastí aby bola zachovaná kontinuita členstva 
v sneme aj po zmene právnej formy organizácií členiacich sa na organizačné súčasti. L. 
Lapšanský pripraví návrh dodatku k Štatútu SAV v tomto duchu a predseda snemu požiada P 
SAV aby túto úpravu schválilo pred zasadnutím snemu per rollam. 

Výbor sa zaoberal návrhom J. Zajonca na doplnenie programu zasadnutia septembrového 
zasadnutia snemu o odpovede na otázky týkajúce sa transformácie SAV. Výbor sa zhodol na 
tom, že najvhodnejším riešením je zahrnutie odpovedí na vznesené otázky do plánovaného 
bodu programu „Informácia o aktuálnej situácii v SAV“, ktorý prednesie predseda SAV P. 
Šajgalík na zasadaní snemu. Predseda snemu bude o tom informovať J. Zajonca ako aj 
predsedu P. Šajgalíka. 

V súvislosti s ukončením prvej tretiny funkčného obdobia snemu schválil výbor v zmysle 
schválenej rotácie funkcií návrh zvoliť K. Gmucovú z I. komory snemu za predsedníčku 
snemu, Ľ. Kľučára z II. komory a Z. Kusú z III. komory za podpredsedu a podpredsedníčku 
Snemu SAV. Ľ. Kľučár požiada Sekretariát predsedu SAV o prípravu volebných lístkov na 
zasadnutie snemu. 

Predseda snemu informoval o možnosti účasti členov akademickej obce (AO) na zasadnutí 
snemu. Túto účasť musí člen AO potvrdiť registráciou prostredníctvom elektronického 
systému na intranete, najneskôr 24 hodín pred začiatkom zasadnutia snemu. Počet miest pre 
členov AO pre toto zasadnutie výbor stanovil na 50. Zoznam prihlásených bude pre potreby 
generovania prezenčnej listiny dostupný pre členov výboru snemu a pre sekretariát 
predsedu SAV. 

K bodu 6 

Predseda snemu požiada P SAV aby zabezpečilo synchronizáciu dokumentov na web stránke 
SAV v častiach „Vnútorné predpisy SAV“ a „Základné dokumenty SAV“. Vzhľadom na 
čerpanie dovolenky v najbližších dňoch poveril Ľ. Kľučár v prípade potreby K. Gmucovú 
zastupovaním funkcie predsedu Snemu SAV v plnom rozsahu. Zasadnutia Vedeckej rady SAV 
19. septembra 2018 sa za výbor snemu zúčastní K. Gmucová. Najbližšieho zasadnutia P SAV 
11. októbra 2018 sa okrem predsedu snemu zúčastní aj R. Passia. Ďalšie zasadnutie výboru 
snemu sa uskutoční 15. októbra 2018. 



K bodu 7 
Zasadnutie výboru ukončil jeho predseda o 12:45 hod. 
 
V Bratislave 25. 9. 2018 
 
Zapísali: M. Kadúc 

   K. Gmucová (bod 3) 

Overil:  R. Passia 

 
 
 

Ľuboš Kľučár 
predseda Snemu SAV 


