
Zápisnica z 36. zasadnutia výboru Snemu SAV, ktoré sa uskutočnilo 10. decembra 2019 od 13:00 

hod. v zasadačke č. 11 Úradu SAV, Štefánikova 49, Bratislava 

 

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

(videokonferenčne), Ľ. Košťál, Z. Kusá, K. Nemoga, R. Passia  

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Príprava zasadania Snemu SAV 

4. Rôzne 

5. Záver 

 

K bodu 1 

Schôdzu výboru otvorila predsedníčka snemu K. Gmucová o 13:05 hod.  

K bodu 2  

Program zasadnutia bol hlasovaním jednomyseľne schválený. Za zapisovateľa bol určený R. Passia, za 

overovateľku Z. Kusá. 

K bodu 3 

Tento bod bol venovaný príprave posledného zasadnutia Snemu SAV v roku 2019, ktorý sa bude 

konať v utorok 17. 12. 2019. Výbor prerokoval pripomienky k Zásadám návrhu a rozdelenia rozpočtu 

SAV na rok 2020. Pripomienky zaslané výboru členmi snemu zosumarizovala Z. Kusá. Na úvod 

uviedla, že výbor by mal v budúcnosti od P SAV požadovať, aby tieto zásady boli vždy spojené 

s dôvodovou správou, ktorá by sa viazala na konkrétne časti a vysvetľovala prípadné zmeny 

v porovnaní s rozdelením rozpočtu v predošlom roku. Z. Kusá na margo zaslaných pripomienok 

uviedla, že bolo pomerne problematické spracovať pripomienky do tematických trsov, pretože  

viacerí členovia snemu poslali pripomienky (alternatívne reformné návrhy), ktoré sú previazané 

a navzájom sa podmieňujú, teda je potrebné uvažovať o nich ako o celku. Tieto návrhy sú dosť 

rôznorodé a niektorí členovia snemu k nim zaslali aj rozsiahle zdôvodnenia.  

Rozsiahly priestor potom výbor venoval individuálnemu prerokovávaniu každej z pripomienok 

jednotlivých vedeckých organizácií. Diskusia sa viedla najmä nad návrhmi, ktoré zdôrazňovali, že P 

SAV by malo avizovať predovšetkým zmeny v rozpočte a tieto zmeny by mali byť dostatočne 

vysvetlené. 

K následnej diskusii o pripravovanej mzdovej reforme, rozdeľovaní  celkových mzdových prostriedkov  

a o spôsobe valorizácie platov bol prizvaný J. Koppel, ktorý informoval o postupe pri doterajších 

valorizáciách. V diskusii išlo predovšetkým o objasnenie určenia základu valorizácie a možnosti 

vykonať platovú inventúru (a určiť objem mzdových prostriedkov na tarifné platy v organizáciách, 

ktoré boli hradené zo zdroja 111) za dlhšie časové  obdobie, alebo podľa stavu z decembra 2019.  Z 

diskusie vyplynulo, že táto otázka je kľúčová a v zásadách nie je jasne spracovaná.  



J. Koppel neskôr na zasadnutí výboru vysvetľoval aj zloženie a spôsob kreovania fondu predsedníctva 

a aj ďalších položiek balíka mzdových prostriedkov.  

Zapracovaním pripomienok výboru do sumárov pripomienkového konania bola poverená Z. Kusá. 

Vzhľadom na previazanosť navrhovaných zmien a ich zrozumiteľnosť  K. Gmucová pripraví  

modifikované znenie Zásad návrhu  v podobe, akú by mali v prípade schválenia pripomienok výboru, 

a tento text bude tiež distribuovaný členom Snemu SAV a P SAV. Výsledkom zasadnutia výboru sú 

materiály, ktoré budú vo forme sumárneho prehľadu pripomienok predložené na zasadnutie Snemu 

SAV 17. 12. 2019.  

K bodu 4 

K bodu 4 sa nediskutovalo. 

K bodu 5 

K. Gmucová poďakovala prítomným za účasť, zasadnutie sa skončilo o 18:30 hod. 

 

V Bratislave 20. 12. 2019 

 

Zapísal: Radoslav Passia                                                                              Katarína Gmucová 

Overila: Zuzana Kusá                                                                               predsedníčka Snemu SAV 


