
Zápisnica č. 5 zo zasadnutia Výboru Snemu SAV, 

ktoré sa konalo 6. 8. 2013 

 

Prítomní: K. Gmucová, K. Iždinský, J. Klačka, M. Koóš, K. Nemoga, J. Sedlák, 

M. Vrzgulová 

Ospravedlnení: Z. Magurová, P. Pristaš, P. Žeňuch 

 

Program: 1. Otvorenie a schválenie programu 

2. Informácia zo zasadnutia P SAV zo 4. 7. 2013 (J. Sedlák, Z. Magurová) 

3. Rôzne 

4. Záver 

 

Ad 1. Zasadnutie výboru snemu otvoril a ďalej viedol predseda II. komory Snemu SAV 

J. Sedlák, ktorý bol poverený zastupovaním predsedníčky snemu Z. Magurovej v čase 

čerpania jej dovolenky. J. Sedlák informoval, že vzhľadom na mailovú diskusiu členov 

snemu požiadal predsedu SAV J. Pastoreka o účasť na zasadnutí výboru snemu, čo členovia 

výboru akceptovali. Nakoľko téma súvisela aj s informáciami zo zasadnutia PSAV, bola 

zaradená na začiatok bodu 2. Overovateľom zápisu sa stal K. Iždinský. 

 

Ad 2. K téme krátenia rozpočtu predseda SAV J. Pastorek povedal, že riaditelia už boli 

informovaní listom o úsporných opatreniach v kapitole SAV, podľa ktorej sa rozpočet SAV 

zníži v každom z nasledujúcich troch rokov o sumu približne 10,6 mil €. P SAV vníma túto 

skutočnosť ako neprijateľnú vzhľadom na kvalitu výstupov SAV, množstvo riešených 

projektov Štrukturálnych fondov EÚ a projektov Rámcových programov. P SAV bude 

navrhované zníženie rozpočtu rozporovať a využije všetky dostupné prostriedky v záujme 

minimalizácie dopadov úsporných opatrení. 

K téme znižovania počtu organizácii SAV v súvislosti s programom ESO uviedol, že SAV už 

v minulosti bola oslovená MF SR, so žiadosťou o informáciu, či P SAV prijíma opatrenia na 

zefektívnenie fungovania svojich organizácií. P SAV v odpovedi ministrovi uviedlo, že 

primárnym zámerom SAV je transformácia organizácií na VVI. Pokiaľ by sa proces 

nevyvíjal optimálnym spôsobom, v nevyhnutnom prípade by sa začalo uvažovať o zlučovaní 

v kontexte oddelení vied. V súčasnej situácii navrhovaného radikálneho krátenia rozpočtu 

a v konfrontácii s plnením programu ESO Predsedníctvo SAV schválilo návrh zámeru na 

reštrukturalizáciu organizácií SAV do 9 samostatných celkov podľa sekcií v jednotlivých 

oddeleniach vied, ktorý má slúžiť ako platforma pre rokovania na príslušných ministerstvách. 

Ďalej J. Pastorek informoval o základných pravidlách reštrukturalizácie, ako sú príspevková 

forma hospodárenia, otázka právnej subjektivity (IČO) či personálna politika. 

V nasledujúcej diskusii sa členovia VS SAV podrobne zaujímali o predstavu P SAV 

o postupnosti jednotlivých krokov, ďalej o to, ako vníma P SAV svoj mandát pri 

rokovaniach, nakoľko sú reálne stanovené ciele v rámci právneho systému SR a možnosti 

realizovať potrebné zmeny, predpokladaný časový rámec navrhovaných zmien, ako aj 

o aktuálny stav v rámci prípravy transformácie SAV. 

Na margo skutočnosti, že počet súhlasných stanovísk na zvolanie mimoriadneho snemu sa 

blížil k stanovenej hranici 20%, predseda SAV J. Pastorek prisľúbil osobnú účasť. 

 

O priebehu 3. zasadnutia Predsedníctva SAV, ktoré sa uskutočnilo 1. 8. 2013, informoval 

J. Sedlák. Zdôraznil najmä nasledujúce body: 

 P SAV udelilo výnimku nad rámec Zásad SAV na poskytovanie finančných 

prostriedkov doktorandom dennej formy z centrálnych zdrojov pre doktorandom 

z CHÚ SAV, ÚEO SAV, VÚ SAV, ÚEL SAV, ÚKE SAV a ÚMFG SAV, 



 schválilo Štatút a rokovací poriadok Komisie pre transformáciu SAV, 

 schválilo návrh zmien a doplnkov Štatútu SAV a uložilo predsedovi SAV predložiť 

Snemu SAV na schválenie, 

 v súlade s pravidlami financovania projektov v rámci programu ERA.NET schválilo 

financovanie 2 projektov konzorcia M-ERA.NET pre FÚ SAV a ÚEF SAV na 

obdobie 3 rokov, 

 schválilo výzvu na realizáciu návrhu projektu „Výroba a spracovanie horčíka na 

Slovensku“, 

 schválilo zámer na zmenu štruktúry SAV formou zlúčenia organizácií SAV do 9 

samostatných celkov podľa sekcií v jednotlivých oddeleniach vied s účinnosťou od 

1. januára 2014, 

 zobralo na vedomie informáciu o rekreačných zariadeniach SAV v Patinciach 

a v Trenčianskych Tepliciach a uložilo vypracovanie znaleckého posudku s cieľom 

odpredaja (Patince). 

V rámci diskusie o zámere na zmenu štruktúry SAV zástupcovia snemu na otázku, či PSAV 

bude požadovať na schválenie zámeru zvolanie mimoriadneho zasadnutia Snemu SAV 

dostali zápornú odpoveď. Na margo tejto odpovede upozornili, že keď sa zámer bude 

predkladať členom snemu na pravidelnom zasadnutí snemu, potom dôvodovú správu (je 

prílohou zápisnice P SAV) bude nutné podrobnejšie rozpracovať, aby bola dostatočným 

podkladom, na základe ktorého by mohli hlasovať členovia snemu. 

 

Ad 3. J. Sedlák informoval členov výboru, že prebiehajúca diskusia medzi členmi snemu 

smeruje k dosiahnutiu hranice 20% z celkového počtu členov, žiadajúcich konanie 

mimoriadneho zasadnutia snemu, čo podľa Štatútu Snemu SAV zaväzuje predsedu zvolať 

snem do 14 dní od doručenia žiadosti predsedovi snemu. Vzhľadom na stanovené lehoty 

a umožnenie osobnej účasti predsedu SAV na zasadnutí, výbor snemu odsúhlasil 16. august 

2013 ako termín mimoriadneho zasadnutia Snemu SAV. Zastupujúci predseda snemu bol 

poverený, aby pozvánku na mimoriadne zasadnutie Snemu SAV distribuoval v čo najkratšom 

čase. 

 

Ad 4. J. Sedlák informoval, že prevzal písomnú žiadosť predsedu SAV J. Patoreka na 

prerokovanie v Sneme SAV návrhu na zmeny a doplnky Štatútu SAV súvisiace so zmenou 

počtu podpredsedov SAV. 

J. Sedlák poďakoval prítomným za aktívnu účasť a zasadnutie výboru snemu ukončil o 15.30 

hod. 

 

V Bratislave 14. 8. 2013 

 

 

Zapísal: J. Sedlák        v.z. JUDr. Z. Magurová 

Overil: K. Iždinský       predsedníčka Snemu SAV 

 

         Ján Sedlák 


