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Zápisnica z 23. zasadnutia výboru Snemu SAV dňa 8. októbra 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, Z. Kusá, K. Nemoga, R. Passia 

Prizvaní: J. Koppel, L. Lapšanský 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Informácia o aktuálnom stave prípravy vecného zámeru k novele Zákona o SAV 

4. Príprava zasadania snemu 

5. Informácia zo zasadaní P SAV a VR SAV 

6. Rôzne 

7. Záver 

K bodu 1 

Zasadanie otvorila o 13:00 hod. a ďalej viedla predsedníčka Snemu SAV K. Gmucová. Za zapisovateľa bol 

určený Ľ. Kľučár, za overovateľa Ľ. Košťál. 

K bodu 2  

Program zasadnutia bol schválený. 

K bodu 3 

K tomuto bodu boli prizvaní J. Koppel a L. Lapšanský. J. Koppel stručne informoval o doterajšom postupe 

prípravy novely Zákona o SAV. V roku 2017 schválilo P SAV návrh vecného zámeru zákona pripraveného 

na základe návrhu paragrafového znenia zákona schváleného snemom. Rada vlády pre vedu, techniku 

a inovácie na svojom zasadnutí v novembri 2017 tento návrh neschválila a odporučila zriadiť expertnú 

skupinu, ktorá mala do návrhu zapracovať vznesené pripomienky. Pripomienky vzniesli hlavne 

zástupcovia podnikateľského sektora. MŠVVaŠ navrhlo neschváliť vecný zámer novely s tým, že je 

potrebné počkať ako bude SAV fungovať v podmienkach, kedy jej organizácie budú VVI. Na zasadnutí 

predsedníctva Rady vlády SR pre vedu techniku a inovácie v marci 2018 navrhlo MŠVVaŠ pri 

prerokovávaní problematiky návrhu vecného zámeru novely zákona o SAV, aby ono bolo gestorom 

vytváranej expertnej skupiny. Kreovanie skupiny však prebieha až v tomto období. SAV do pracovnej 

skupiny nominuje dvoch zástupcov, ktorí budú schválení na najbližšom zasadnutí P SAV. Návrh vecného 

zámeru predloží MŠVVaŠ rade vlády v novembri. Ministerka M. Lubyová požiadala SAV, aby svoju verziu 

návrhu vecného zámeru novely zákona v rozsahu asi tri strany dodala do 17. októbra 2018.  

V súčasnosti prebiehajú rozhovory zástupcov SAV a podnikateľského sektora (Klub 500), pričom boli 

identifikované niektoré problémové okruhy. Jedným je požiadavka na otvorenie Snemu SAV, podobne 

ako je to v ČR, ďalej požiadavka na zmenu formulácie časti zákona, ktorá zabezpečuje slobodu 

vedeckého bádania a napokon požiadavka, aby činnosť SAV bola do väčšej miery aplikovaná. Veľa sa 

diskutuje aj o spôsobe financovania SAV – čo financovať priamo z kapitoly SAV, čo prostredníctvom 

zmluvy so štátom. Diskutovanou je aj zmena spôsobu kreovania P SAV a voľby predsedu akadémie. 

Jednou z možností je vychádzať z tzv. „rektorského modelu“, podľa ktorého by bol najskôr zvolený 

predseda akadémie, ten by navrhol členov P SAV, ktorí by boli následne schválení snemom. Takýto 
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model v princípe umožňuje už aj návrh vecného zámeru novely predložený akadémiou v roku 2017. 

Otvorená je otázka schvaľovania Štatútu SAV. Niektorí členovia Rady vlády pre vedu techniku a inovácie 

navrhujú, aby tento nebol schvaľovaný snemom ako doteraz, ale vládou, podobne ako je tomu v ČR.  

V následnej diskusii zazneli výhrady členov výboru snemu k tomu, že pripomienky k spôsobu budúcej 

činnosti a organizácie SAV zohľadňujú takmer výlučne iba predstavy zástupcov podnikateľskej sféry 

a neodzrkadľujú postoje ďalších zainteresovaných strán. Členovia výboru zároveň vyjadrili znepokojenie 

nad extrémne krátkym termínom na dodanie návrhu vecného zámeru novely. J. Koppel informoval, že 

v súčasnosti rozpracovaná verzia vecného zámeru obsahuje návrh na rozšírenie snemu o max. 1/3 

externých členov. Ak budú organizácie SAV fungovať v podmienkach VVI, externí zástupcovia by mohli 

v sneme byť. Malo by ísť hlavne o zástupcov z vysokých škôl a v menšej miere o zástupcov ďalších 

organizácií a podnikateľského sektora. Zároveň navrhuje zachovať rozpočtovú kapitolu SAV ako základ 

financovania a ďalšie výkony podľa potrieb štátu ako aj výkonové financovanie by malo byť finančne 

zabezpečené formou zmluvy so štátom. P SAV bude tento materiál schvaľovať na svojom zasadnutí 11. 

októbra 2018. Výbor poveril K. Gmucovú, aby požiadala P. Šajgalíka o možnosť účasti všetkých členov 

výboru snemu na rokovaní o tomto materiáli. Výbor zároveň požiadal J. Koppela, aby boli členom snemu 

zaslané aj staršie verzie vecného zámeru. Výbor rozhodol, že materiál bude po schválení P SAV okamžite 

distribuovaný členom snemu na pripomienkovanie, ktoré bude trvať do pondelka 15. októbra 2018 do 

10:00 hod. 

K bodu 4 

Mimoriadne zasadnutie snemu sa uskutoční v pondelok 15. októbra 2018 od 13:00 hod. V bode kontrola 

uznesení bude prednesená informácia o plnení uznesení snemu týkajúcich sa prípravy výstavby Pavilónu 

spoločenských vied. V utorok 9. novembra 2018 sa má k tejto problematike konať stretnutie RR3 a 

následne sa k tomu vyjadrí P SAV na svojom zasadnutí 11. októbra 2018. Výbor schválil pozvanie 

ministerky školstva na snem k bodu programu venovanému prerokovaniu a schvaľovaniu návrhu 

vecného zámeru novely zákona o SAV a poveril predsedníčku snemu prípravou pozývacieho listu, 

v ktorom  ju súčasne požiada, aby v prípade pracovnej zaneprázdnenosti nominovala za seba niekoho 

z legislatívno-právnej sekcie ministerstva. Výbor schválil prizvať na zasadnutie snemu L. Lapšanského, 

zástupcov odborových zväzov pracujúcich na pôde SAV, a tiež nominanta za SAV do expertnej skupiny na 

prípravu návrhu vecného zámeru novely zákona o SAV. F. Gömöry pripraví návrh uznesenia, ktoré žiada 

zabezpečenie transformácie organizácií SAV inak ako znovuzaložením.  

K bodu 3 

O mimoriadnom zasadnutí P SAV, ktoré sa uskutočnilo 27. septembra 2018, informovali Ľ. Kľučár a K. 

Gmucová. Z informácií vyberáme: 

P. Šajgalík a F. Simančík informovali o zasadnutí Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, 

ktoré sa konalo 14. septembra 2018, ktorého hlavným cieľom bolo určiť ďalší postup transformácie 

organizácií SAV. Zástupcovia SAV na tomto zasadnutí prezentovali dokument, ktorý sumarizuje hlavné 

riziká možných budúcich scenárov a navrhuje tri spôsoby ďalšieho postupu. Výbor poveril ministerku M. 

Lubyovú, aby do 30 dní informovala Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport o tom, aké 

konkrétne kroky zrealizuje k tomu, aby sa vyriešila krízová situácia v Slovenskej akadémii vied, 

zabezpečila právna istota tejto inštitúcie a prijala riešenie, ktoré zabezpečí, dokončenie transformácie 

inštitúcie. 

J. Koppel predstavil manuál pre riaditeľov organizácií, ktorý sumarizuje odporúčania súvisiace so 

spätným prechodom na RO/PO formu hospodárenia. P SAV materiál schválilo s pripomienkami. 
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V súvislosti so zmenou formy hospodárenia schválilo P SAV zastavenie výberového konania na 

obsadenie miest riaditeľa niekoľkých organizácií a nahradilo ich schválením nových výberových konaní 

podľa Zákona o SAV. 

V bode Rôzne informoval P. Šajgalík o návrhu vyplatiť zamestnancom organizácií, ktorí sa podieľali na 

prácach v súvislosti so zmenami právnych foriem organizácií, finančné odmeny. Na októbrovom 

zasadnutí P SAV budú schvaľované aj odmeny riaditeľom organizácií. P. Šajgalík informoval o spoločnom 

stretnutí zástupcov SAV a AV ČR, ktoré sa konalo 24. septembra 2018 v Prahe. Značná časť rozhovorov 

bola venovaní aktuálnej situácii v SAV, pričom česká strana nám vyjadrila jednoznačnú podporu čo 

najskoršiemu ukončeniu transformácie. V pondelok 1. októbra 2018 sa má konať recipročné stretnutie 

v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca, súčasťou ktorého budú i slávnostné prednášky o histórii 

Československa.  

P SAV pripraví a záväzne schváli vyhlásenie, ktoré bude riaditeľom organizácií garantovať legitímnosť 

ich rozhodnutí a úkonov, ktoré realizovali v súvislosti s transformáciou od 1. júla 2018.  

O zasadnutí Vedeckej rady SAV, ktoré sa konalo 4. 10. 2018, informovala K. Gmucová. Vedecká rada 

udelila vedeckú hodnosť doktor vied  Ing. Miroslavovi Glasovi, PhD., doc. Ing. Martinovi Weisovi, PhD., 

doc. RNDr. Jánovi Jásikovi, CSc. a doc. PaedDr. Pavlovi Prokopovi, PhD., schválila Štatút Učenej 

spoločnosti Slovenska a vzala na vedomie Výročnú správu o činnosti SAV za rok 2017. 

K bodu 6 

Výbor snemu požiada P SAV, aby po uplynutí 30 dňovej lehoty stanovenej na zasadnutí Výboru NR SR 

pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, ktoré sa konalo 14. septembra 2018, požiadalo o usmernenie ako 

majú organizácie SAV v nasledujúcom období postupovať pri napĺňaní novely Zákona o SAV prijatej 

v septembri 2018.  

Výbor snemu obnoví udržiavanie Zoznamu kvalifikovaných organizačných súčastí organizácií SAV s 

právom mať zástupcu v Sneme SAV, jeho aktualizované znenie schváli per rollam po konzultácii s L. 

Lapšanským. 

Výbor snemu diskutoval o možnosti zaradenia predsedov komôr do emailových zoznamov riaditeľov 

jednotlivých OV. Keďže súčasný stav nie je vo všetkých OV rovnaký, predsedovia komôr budú v tejto 

otázke postupovať samostatne. 

Zasadnutie výboru snemu pôvodne plánované na 15. októbra 2018 sa ruší. Na zasadnutí P SAV 8. 

novembra 2018 sa za výbor snemu zúčastní K. Nemoga. Následné zasadnutie výboru snemu bude 13. 

novembra 2018 o 13:00 hod. Na zasadnutí P SAV 13. decembra 2018 sa za výbor snemu zúčastní Z. Kusá. 

Následné zasadnutie výboru snemu bolo predbežne naplánované na 14. decembra 2018. Decembrové 

zasadnutie snemu by sa malo konať v utorok 18. decembra 2018.  

K bodu 7 

K. Gmucová poďakovala prítomným za aktívnu účasť a o 17:15 hod. rokovanie výboru snemu ukončila. 

V Bratislave 13. 11. 2018 

Zapísal: Ľ. Kľučár 

Overil: Ľ. Košťál 

Katarína Gmucová  

predsedníčka Snemu SAV 


