
Zápisnica č. 4 z mimoriadneho zasadnutia Výboru Snemu SAV, 
ktoré sa konalo dňa 25. 7. 2013 

 
 
Prítomní: K. Gmucová, K. Iždinský, J. Klačka, Z. Magurová, M. Vrzgulová, P. Žeňuch 
Ospravedlnení: P. Pristaš, M. Koóš, K. Nemoga, J. Sedlák 
 
Program: 

 
 
1. Otvorenie 
2. Informácia o stretnutí s členmi P SAV dňa 24. 7. 2013 
3. Záver 
 
 

Ad1. Rokovanie otvorila a viedla predsedníčka snemu Z. Magurová. Privítala prítomných 
členov a informovala, že chýbajúci členovia sa z dôvodu čerpania dovoleniek ospravedlnili. 
Mimoriadne zasadnutie výboru Z. Magurová zvolala z dôvodu vážnosti situácie, ktorá 
vyplynula z informácií získaných na stretnutí predsedov komôr Snemu SAV J. Sedláka, 
K. Iždinského a Z. Magurovej s členmi P SAV a s predsedníčkou výboru OZ SAV, ktoré sa 
uskutočnilo deň predtým, t. j. 24. 7. 2013. 
 
Ad2. O stretnutí informovali K. Iždinský a Z. Magurová. K. Iždinský uviedol, že na programe 
stretnutia boli dva body: 
1. Viazanie rozpočtu na roky 2014-2016; 
2. Zlučovanie organizácií (ESO). 
Cieľom stretnutia bolo navrhnúť postup, ktorý prerokuje P SAV na zasadnutí dňa 1. 8. 2013. 
Podľa informácií tlmočených predsedom komôr Snemu SAV, Slovenská akadémia vied 
dostala list od Ministerstva vnútra SR, v ktorom avizuje výrazné krátenie kapitoly SAV 
pre roky 2014, 2015 a  2016 a zároveň uvádza svoje predstavy o rozsahu a spôsobe 
zlučovania organizácií SAV v rámci programu ESO. 
Všetci prítomní konštatovali, že v prípade požadovanej výšky krátenia rozpočtu nebude 
možné toto realizovať bez úspory mzdových nákladov (zníženia počtu pracovných miest). Na 
stretnutí sa špecifikovala argumentačná báza, ktorá by mala Ministerstvu vnútra SR ozrejmiť 
následky a škody, ktoré vzniknú slovenskej vede významným znížením financovania SAV. 
Ďalej sa diskutovalo o krokoch, ktoré je potrebné zrealizovať vo vnútri SAV v prípade, že sa 
nepodarí avizované zníženie rozpočtu významne skrátiť. 
K. Iždinský navrhol, aby kráteniu rozpočtu predchádzala analýza súčasných výdavkov, teda 
k jednotlivým položkám uvedeným v „Zásadách tvorby rozpočtu ...“, ktoré každoročne 
schvaľuje Snem SAV, by sa mali priradiť konkrétne sumy. Potom by malo nasledovať 
kritické posúdenie, koľko je možné na ktorých položkách ušetriť. Z toho potom vyplynie, 
koľko musia ušetriť jednotlivé organizácie SAV. Pokiaľ sa táto suma bude deliť medzi 
organizácie obvyklým spôsobom (t.j. rovnaké krátenie pre všetkých), tak je to v súlade 
s platnými zásadami. Pokiaľ by sa mal zvoliť iný kľúč, zohľadňujúci napr. výsledky 
akreditácie, množstvo riešených medzinárodných projektov a pod., výsledkom čoho by bol 
rozdielny kvalitatívny dopad na jednotlivé organizácie SAV, potom takýto postup musí 
schváliť Snem SAV. 
Členovia P SAV potvrdili, že na finančnej analýze sa pracuje, a že P SAV bude v krátkom 
čase informovať riaditeľov organizácií SAV o vzniknutej situácii, aby mohli bezodkladne 
reagovať s cieľom minimalizovať vzniknuté straty. 
V súvislosti so znižovaním počtu organizácií SAV sa diskutovalo o možnostiach zníženia ich 
súčasného počtu na 3, 9 resp. iný počet organizácií (právnych subjektov), legislatívne dopady 



takéhoto kroku, jeho opodstatnenie v čase začínajúceho procesu transformácie SAV, časová 
nadväznosť jednotlivých krokov, následky vyplývajúce z nečinnosti SAV a pod. 
V odpovedi na otázku, aký je názor Snemu SAV na znižovanie počtu organizácií SAV, 
predsedovia komôr snemu akadémie uviedli, že táto téma už bola pertraktovaná na rôznych 
úrovniach, ale konkrétny počet musí schváliť Snem SAV. Predsedníčka snemu akadémie 
vyjadrila pripravenosť k tejto otázke zvolať zasadnutie Snemu SAV ihneď, ako o to P SAV 
požiada. 
V nasledujúcej diskusii na zasadnutí výboru členovia vyjadrili súhlas s postupom predsedov 
komôr a predsedníčky Snemu SAV na stretnutí a dohodli sa, že v závislosti na 
bezprostrednom vývine situácie je Výbor Snemu SAV pripravený zvolať mimoriadne 
zasadnutie Snemu SAV v čase medzi 19. a 22. augustom aj napriek možným komplikáciám, 
vyplývajúcim z dovolenkového obdobia. Podľa súčasných informácií má SAV čas reagovať 
na vzniknutú situáciu najneskôr do konca augusta 2013. 
Výbor konštatoval, že nastolené problémy majú pre SAV existenčný charakter a Snem SAV 
sa nemôže a nechce zbavovať zodpovednosti za možnosť ovplyvniť ich riešenie. 
Ad. 3. S poďakovaním za aktívnu účasť členom výboru predsedníčka Snemu SAV ukončila 
rokovanie o 15.30 hod. 
 
V Bratislave 30.7.2013 
 
Zapísal: K. Iždinský  
Overil: P. Žeňuch 
                     JUDr. Z. Magurová, v. r.   

predsedníčka Snemu SAV 


