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Zápisnica z 26. zasadnutia výboru Snemu SAV dňa 15. januára 2019 od 13:00 hod. 
v zasadačke č. 11 Úradu 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 

Ospravedlnený: R. Passia 

Prizvaný: P. Šajgalík – k bodu 5  

Program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Informácia o 18. zasadnutí P SAV 

4. Príprava zasadnutia Snemu SAV 

5. Rôzne 

6. Záver 

 

Bod 1:  

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

Bod 2:  

Výbor schválil program zasadnutia. Za zapisovateľa bol určený F. Gömöry, za overovateľku Z. Kusá. 

Bod 3: 

Informáciu o 18. zasadnutí P SAV, ktoré sa konalo dňa 10. januára 2019, podal F. Gömöry, doplnila K. 

Gmucová. Vybrané podstatné body: 

P SAV schválilo návrh rozpisu rozpočtu na rok 2019 predložený podpredsedom J. Koppelom. 

Vzhľadom na jeho schválenú výšku 69 127 878 ústavy mohli dostať zálohu vo výške 6% na úpravy 

platov, ktoré museli uskutočniť  v súvislosti so zmenou tabuľky tarifných platov už od začiatku roka. 

V apríli dostanú ústavy informáciu o úpravách ich mzdových fondov podľa zásad výkonového 

financovania. Očakáva sa, že v polroku ministerstvo financií uskutoční zvýšenie rozpočtu SAV z 

dôvodu januárovej valorizácie, ale zatiaľ nie je známa metodika, a teda ani presná výška úpravy. 

Preto budú prostriedky ústavom definitívne pridelené rozpočtovým opatrením až po pridelení tejto 

valorizácie. 

Vzhľadom na skutočnosť, že navýšenie rozpočtu v porovnaní s predošlým rokom išlo na mzdy, 

zostáva financovanie VEGA, MVTS, časopisov atď. na úrovni predchádzajúcich rokov. Pribudla 

položka 6000 EUR pre letné tábory detí v areáli na Patrónke. 

Predseda SAV informoval, že vznikol zoznam položiek, ktorými SAV financuje zo svojho rozpočtu 

celospoločensky potrebné aktivity, predstavuje to cca 2 milióny EUR ročne. Je snaha získať podporu 

ich financovania z iných rezortov resp. zdrojov. Predsedníctvo má v úmysle utlmiť rozpočtovú 

podporu aktivitám, na ktoré nie je uzavretá zmluva s odberateľom z externého prostredia.  

P SAV schválilo úpravu cenníkov pre kongresové centrá v Starej Lesnej a Smoleniciach a 

navýšenie mzdového fondu CSČ SAV pre jedného nového zamestnanca na účely zabezpečovania 

ekonomickej agendy CSPV SAV. 

P SAV vymenovalo P. Žeňucha za riaditeľa Slavistického ústavu Jána Stanislava. Kandidát 

oboznámil prítomných so svojou predstavou o riadení organizácie a na základe požiadavky členov 
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predsedníctva deklaroval, že v prípade menovania zníži v priebehu roka 2019 svoj terajší 100 % 

pracovný úväzok na vysokej škole. 

P SAV sa tiež zaoberalo listom od dvanástich členov akademickej obce Filozofického ústavu SAV, 

ich reakciou na nevymenovanie F. Gahéra do funkcie riaditeľa FiÚ SAV. Žiadajú, aby P SAV 

revokovalo rozhodnutie prijaté na predošlom zasadnutí, na ktorom uchádzač v diskusii odmietol 

požiadavku znížiť svoj pracovný úväzok na vysokej škole pod 100 %. P SAV nevidí dôvod meniť svoje 

rozhodnutie a vypísalo na miesto riaditeľa FiÚ SAV nové výberové konanie. 

P SAV sa zaoberalo neuspokojivým stavom prác na Encyklopédii Beliana, kde hrozí výrazné 

nedodržanie termínu vydania 9. zväzku. Prijalo návrh opatrení a pozastavilo do odvolania 

financovanie projektu. 

Na podnet prítomných zástupcov snemu sa P SAV opätovne zaoberalo zložením Bytovej komisie 

SAV, v ktorej sú nedostatočne zastúpené vedecké pracoviská, ako aj pravidlami prideľovania 

prechodného ubytovania. Uložilo podpredsedom pre oddelenia vied predložiť na nasledujúce 

zasadnutie PSAV návrhy na doplnenie komisie. 

 

Bod 4: 

Výbor prediskutoval náplň najbližšieho zasadnutia Snemu SAV, ktoré sa uskutoční 12. februára 2019 

od 11:00 hod. Okrem štandardných bodov bude úlohou dokončiť rokovanie o pripomienkach 

a schválenie dôležitých dokumentov, ktoré nebolo možné dokončiť na zasadnutí snemu 18. 

decembra 2018 kvôli strate uznášaniaschopnosti snemu. 

Výbor snemu schválil nasledovný program zasadania snemu: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Voľba pracovných komisií (mandátová, návrhová), zapisovateľa a overovateľa 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Prerokovanie a schvaľovanie príloh k Zásadám návrhu a rozdelenia rozpočtu SAV na rok 2019: 

- Zásady prideľovania finančných prostriedkov v SAV na podporu projektov medzinárodnej 

vedeckej spolupráce (MVTS) na rok 2019 

- Zásady rozpisu finančných prostriedkov na komisie VEGA v roku 2019  

- Zásady ročného hodnotenia vedeckých organizácií SAV pre výkonové financovanie  

6. Rôzne 

7. Záver 

 Výbor navrhuje nasledovné zloženie pracovných komisií: 

Zapisovateľ: Ľ. Kľučár 

Overovateľ: Z. Kusá 

Návrhová komisia: R. Passia 

Mandátová komisia: M. Kadúc 

Počet hostí z AO akadémie na nasledujúce zasadanie snemu výbor stanovil na 50. 

 

Bod 5:  

Výbor snemu diskutoval o stave príprav nového znenia Zákona o SAV. Z informácie, ktorú podal 

generálny štátny radca A. Rusnák na ostatnom zasadnutí Snemu SAV, nie je jasné, či Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu má v úmysle spracovať návrh novely zákona s uvážením 

pripomienok členov Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie (vrátane predsedu SAV), ktoré 

odzneli na jej zasadnutí 15. 11. 2019. Výbor preto zvažoval možnosť obrátiť sa so žiadosťou 
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o vyjasnenie na predsedu rady R. Rašiho. Najprv ale požiadal o aktuálnu informáciu predsedu SAV P. 

Šajgalíka. Ten sa operatívne dostavil na zasadnutie výboru snemu a uviedol, že po konzultácii na 

Úrade vlády dostal od L. Šimka uistenie, že napriek zmene znenia uznesenia č. 7/13 z 15. 11. 2019, 

ktorá sa uskutočnila na žiadosť ministerky školstva, text zápisnice zo zasadnutia Rady dostatočne 

vyjadruje požiadavku, aby návrh vecného zámeru nového Zákona o SAV nebol do vlády predložený 

bez predošlej konzultácie so SAV. Výbor sa po tejto informácii rozhodol zatiaľ nepodnikať vo veci 

ďalšie kroky. 

Bolo dohodnuté, že na zasadaní P SAV 14. 2. 2019 sa zúčastní Z. Bartošová (náhradník M. Kadúc), 

14. 3. 2019 Ľ. Košťál (náhradník Ľ. Kľučár) a 11. 4. 2019 K. Nemoga (náhradníčka Z. Kusá). 

 

Bod 6:  

Zasadnutie ukončila predsedníčka snemu o 16:55 hod. 

V Bratislave 28. 1. 2019  

Zapísal: F. Gömöry 

Overila: Z. Kusá 

           Katarína Gmucová  

        predsedníčka Snemu SAV 


