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Zápisnica zo 14. zasadnutia Výboru Snemu SAV, 

ktoré sa konalo 11. 3. 2014 

 

Prítomní: K. Gmucová, J. Klačka, M. Koóš, Z. Magurová, K. Nemoga, P. Pristaš, 

J. Sedlák, P. Žeňuch 

 

Ospravedlnení: K. Iždinský, M. Vrzgulová 

 

Program 

1. Otvorenie 

2. Informácia zo zasadnutia Predsedníctva SAV dňa 6. marca 2014 (P. Žeňuch) 

3. Informácia o zasadnutí Komisie pre transformáciu SAV (J. Sedlák, K. Iždinský, 

Z. Magurová) a o zasadnutiach pracovných skupín Komisie pre transformáciu SAV: 

- zo zasadnutia pracovnej skupiny na riešenie majetku (K. Nemoga) 

- zo zasadnutia pracovnej skupiny na riešenie pracovno-právnych vzťahov 

(J. Sedlák, K. Iždinský, P. Žeňuch) 

- zo zasadnutia pracovnej skupiny pre riešenie organizačnej štruktúry SAV a v. v. i. 

(K. Gmucová, Z. Magurová) 

4. K rokovaniu členov Výboru Snemu SAV a Predsedníctva SAV v rámci 19. bodu 

zasadnutia P SAV dňa 6. 3. 2014 

5. Stanovisko výboru k materiálom P SAV doručených 7. 3. 2014 

6. Príprava na zasadnutie Snemu SAV 8. apríla 2014 

7. Rozličné 

8. Záver 

 

Ad 1. Zasadnutie výboru snemu začalo o 14.00 hod. a viedla ho predsedníčka snemu 

Z. Magurová. Prípravou zápisu zo zasadnutia bol poverený P. Žeňuch a overením zápisu bol 

poverený J. Sedlák. 

 

Ad 2. Na zasadnutí P SAV sa dňa 6. 3. 2014 za výbor snemu zúčastnila Z. Magurová 

a P. Žeňuch. V informácii o zasadnutí P SAV zdôraznili najmä nasledujúce body rokovania: 

 P SAV vzalo na vedomie analýzu plnenia projektu knižnice slovenskej literatúry (KSL) 

(2005 – 2014), ktorú predložila D. Podmaková. Analýza vychádza zo žiadosti 

o informáciu MK SR z januára 2014 adresovanej P SAV o plnení zmluvy. III. OV 

SAV zaslalo 7. 2. 2014 generálnej riaditeľke sekcie umenia a štátneho jazyka MK SR 

odpoveď, v ktorej konštatuje súčasný stav vydávania pripravovaných zväzkov KSL 

podľa dohodnutého plánu, P SAV ukladá v termínoch 31. 8. a 25. 11. 2014 predložiť 

informáciu o plnení projektu KSL a o čerpaní finančných prostriedkov v predloženom 

harmonograme; 

 P SAV vo vzťahu k plneniu uznesenia č. 152. C, písm. d), ktoré ukladá do 28. 2. 2014 

uskutočniť rokovania s MK SR a MŠVVaŠ SR o vecnom ukončení zmluvy na vznik 

osemzväzkového slovníka (2005-2012) a navrhnúť riešenie ďalšej spolupráce plnenia 

projektu – Slovník súčasného slovenského jazyka. P SAV vzalo na vedomie súčasný 

stav a na požiadanie D. Podmakovej predĺžilo termín do 20. 4. 2014; 

 P SAV schválilo Výročnú správu o činnosti SAV za rok 2013 s pripomienkami 

a zaviazalo členov P SAV doručiť pripomienky k správe Ľ. Suballyovej a D. Gálikovi 

v termíne do 13. 3. 2014. Spracovanú správu P SAV predloží v zmysle Zákona o SAV 

Snemu SAV; 
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 V rámci bodu o ekonomických a rozpočtových otázkach P SAV schválilo pridelenie 

finančných prostriedkov organizáciám SAV na realizáciu projektov spolupráce 

s vedeckými spoločnosťami v celkovej výške 50 640 eur podľa rozpisu; 

 P SAV prerokovalo návrh novelizovaného Organizačného poriadku Úradu SAV. 

Vzhľadom na pripomienky viacerých členov P SAV bol materiál z rokovania 

stiahnutý s tým, že členovia P SAV zašlú svoje pripomienky k návrhu OP Ú SAV 

M. Genzorovej a A. Štaffovej do 20. 3. 2014; 

 P SAV schválilo novelu štatútu podporného fondu Štefana Schwarza na vytváranie 

postdoktorandských miest v SAV a Štatút a rokovacieho poriadku komisie SAV pre 

infraštruktúru a štrukturálne fondy; 

 P SAV schválilo výzvu na podávanie výskumných projektov bilaterálnej vedeckej 

spolupráce SAV-NSC (Taiwan) na roky 2015 – 2017 v týchto oblastiach: a) neživá, 

živá príroda a chemické vedy a b) spoločnosť a kultúra s riešením projektov v období 

od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2017; 

 P SAV odsúhlasilo účasť organizácií SAV v projekte „ERACoSysMed“ – vo výzve 

spolufinancovanej EÚ (Co-funded call) max. 2 projekty a v dodatočných výzvach 

(small calls) určených pre mladých vedeckých pracovníkov (bez príspevku EÚ) 

a uložilo zabezpečiť kroky vedúce k účasti SAV v týchto projektoch; 

 P SAV udelilo Čestnú plaketu SAV Dionýza Štúra za zásluhy v prírodných vedách 

prof. RNDr. Mikulášovi Hubovi, CSc., Čestnú plaketu SAV Dionýza Ilkoviča za 

zásluhu vo fyzikálno-chemických vedách Ing. Alexandre Zahradníkovej, DrSc., a Ing. 

Matejovi Jergelovi, DrSc., a Čestnú plaketu SAV Aurela Stodolu za zásluhy 

v technických vedách prof. RNDr. Vladimírovi Sládekovi, DrSc.; 

 P SAV vzalo na vedomie oznámenie doc. MUDr. Ing. RNDr. Petra Celeca, PhD., MPH, 

ktorým sa vzdal funkcie riaditeľa Molekulárno-medicínskeho centra SAV 

k 31. 3. 2014 a zároveň ho poverilo vedením MMC SAV do vymenovania nového 

riaditeľa, najdlhšie na 6 mesiacov; 

 P SAV prerokovalo návrh tlačovej správy, ktorú za 3. OV SAV predložil J. Marušiak. 

Správe bola zverejnená na internetovej stránke SAV a bola odoslaná aj do TASR 

a SITA; 

 P SAV prerokovalo a vzalo na vedomie aj termíny zasadnutí orgánov SAV: zasadnutie 

Vedeckej rady SAV sa uskutoční 26. marca 2014 (ráta sa aj s účasťou D. Čaploviča, 

ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR), zasadnutie Snemu SAV sa uskutoční 

8. apríla 2014 a májové rokovanie P SAV sa uskutoční 6. mája 2014. 

 K 19. Bodu rokovania P SAV a Výboru Snemu SAV pozri Zápisnicu z 10. 

zasadnutia Predsedníctva Slovenskej akadémie vied dňa 6. marca 2014. Tu uvádzame 

iba záver z rokovania k tomuto bodu programu: 

o Predseda SAV zašle materiál „zásadné tézy – fakty o transformácii“, ktorý 

vypracovala E. Majková a tabuľky o súčasnej štruktúre ústavov SAV 

(sumarizácia počtu pracovníkov, vedeckých výstupov a projektov) členom 

Výboru Snemu SAV s tým, že Výbor Snemu SAV sa do týždňa vyjadrí 

k predmetnému materiálu; 

o Všetci členovia Výboru Snemu SAV budú mať prístup k materiálom 

predloženým na rokovanie P SAV. 

 

Ad 3. Výbor snemu prerokoval a vzal na vedomie informácie zo zasadnutí pracovných 

komisií. 

 O zasadnutí pracovnej skupiny pre majetok a jej záveroch informoval K. Nemoga: 
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- zriadiť samostatnú špecializovanú v. v. i. s pracovným názvom „dokumentačno-

informačné centrum“, ktorej súčasťou by bol Ústredný archív SAV, Ústredná knižnica SAV 

a Výpočtové stredisko SAV; 

- Encyklopedický ústav SAV a Veda, vydavateľstvo SAV by sa mali začleniť do „Strediska 

špecializovaných činností, v. v. i.“, ktoré by bolo zriadené pre širší okruh činností, 

týkajúcich sa zabezpečovania infraštruktúry výskumu; 

- všetok hnuteľný majetok by sa mal previesť do vlastníctva novovzniknutých v. v. i.; 

- v spolupráci s MŠVVaŠ SR treba vykonať inventarizáciu všetkých typov projektov, na 

ktorých sa zúčastňujú organizácie SAV, so zámerom preveriť, či právne režimy 

jednotlivých typov projektov neobsahujú obmedzenia, ktoré by bránili zmene vlastníka 

hnuteľných vecí (v tomto prípade zo štátu na v. v. i.) nadobudnutých z prostriedkov 

poskytnutých v rámci projektu; 

- zahrnúť do plánovaných výdavkov týkajúcich sa transformácie SAV aj náklady na 

poplatky súvisiace s registráciou práv duševného vlastníctva; 

 

Základnou tézou a záverom z prvých dvoch zasadnutí bolo, aby nehnuteľný majetok, 

v ktorom sídlia jednotlivé ústavy, prešiel do majetku príslušnej v. v. i. 

Tento záver bol na Predsedníctve SAV rozšírený o variant, že všetok nehnuteľný majetok 

by prešiel do jednej v. v. i., ktorá by postupne prevádzala majetok na jednotlivé v. v. i. 

Aspekty tohto variantu sa v súčasnosti diskutujú v subkomisii prostredníctvom mailovej 

diskusie. 

 

 O zasadnutí pracovnej skupiny pre pracovno-právne vzťahy, stanovisku OZ 

zamestnancov SAV a pracovnej verzii navrhovaných zmien z 3. marca informoval 

J. Sedlák:  

- Obsadzovanie pracovných miest tvorivých zamestnancov VaV sa uskutoční výberovým 

konaním (úprava vo vnútorných predpisoch), na dobu spravidla na 5 rokov. Bez 

výberového konania sa obsadia pracovné pozície na obdobie riešenia projektu, z ktorého 

budú hradené. Vzniknuté v.v.i preberú všetky pracovno-právne záväzky voči 

zamestnancom doterajších organizácií SAV a do 12 mesiacov od vzniku v. v. i. vykonajú 

výberové konania na obsadenie miest tvorivých zamestnancov VaV – výberové konanie vo 

vnútri organizácie (evaluácia). 

- Pri platových náležitostiach sa počíta so zotrvaním pri tarifných tabuľkách podľa zákona 

553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 

záujme (nie platy podľa Zákonníka práce), pričom pri prekročení horného limitu sa môže 

použiť inštitút osobného platu. 

 

 O zasadnutí pracovnej skupiny pre riešenie organizačnej štruktúry SAV a v. v. i. 

informovala K. Gmucová a Z. Magurová:.  

- Komisia sa v prvej etape sústredila na novelu zákona o SAV, na ktorú by v druhej etape 

malo nadväzovať doplnenie štatútu SAV a štatútu snemu SAV a zároveň aj príprava 

vzorových vnútroorganizačných predpisov pre novovzniknuté v. v. i. Cieľom novely 

zákona o SAV je uskutočniť minimálne a nevyhnutné zásahy v zákone v súvislosti 

s prijatím zákona o v. v. i. a odstrániť právne vákuum, resp. nedostatky v doterajšej právnej 

úprave na základe aktuálnych skúseností s jej uplatňovaním. Navrhuje sa ponechať súčasnú 

štruktúru zákona, ako aj štruktúru, názvy a kompetencie orgánov samosprávy. Z uvedeného 

dôvodu sa bude meniť najmä III. časť zákona, ktorá sa týka organizácií SAV. Zmeny budú 

podmienené aj rozhodnutím SAV o počte novoutvorených v. v. i., keďže počet v. v. i. bude 

mať vplyv napríklad aj na spôsob zastúpenia akademickej obce v sneme. Navrhujú sa 
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viaceré alternatívy kreovania snemu, ktoré sa budú odvíjať od počtu a veľkosti v. v. i. 

V prípade, že vznikne menší počet v. v. i., ako je súčasný počet ústavov, navrhuje sa, aby 

bola do zákona zaradená aj úprava pojmu ústav bez právnej subjektivity, na ktoré by sa 

mohla členiť organizácia SAV (čiže v. v. i.) a úprava akademickej obce ústavu. Má sa tak 

zaručiť zachovanie všetkých doterajších vedných odborov a zachovanie mena a značky 

doterajších ústavov. Záverečné ustanovenia budú musieť byť doplnené o prechodné 

ustanovenia, týkajúce sa okrem iného aj prechodu práv a povinností z pracovno-právnych 

vzťahov v doterajších organizáciách na nástupnícke organizácie, tiež prechodu majetku 

štátu na organizácie, musia sa stanoviť limity, dokedy sa budú musieť kreovať orgány 

podľa nového zákona o v. v. i. a pod.  

 

Ad. 4. V rámci vecnej diskusie k priebehu a záverom rokovania členov Výboru Snemu SAV 

a Predsedníctva SAV dňa 6. 3. 2014 sa prediskutovala skutočnosť, že poslaný materiál 

označený ako „Zásadné tézy – fakty o transformácii“, ktorý vypracovala E. Majková, 

vychádza zo všeobecne akceptovateľných princípov. Je potrebné ich však premietnuť do 

dokumentov a pracovných materiálov vzorového charakteru, ktoré musia vzniknúť 

predovšetkým v rámci kompetencií a činností Komisie pre transformáciu SAV (ďalej KT 

SAV), ktorá prerokúva a posudzuje návrhy k pripravovanej legislatíve súvisiacej 

s transformáciou, prijíma stanoviská k legislatívnym návrhom, expertízam a ďalším zásadným 

dokumentom súvisiacim s transformáciou SAV, tiež vypracúva koncepcie z hľadiska 

transformácie SAV, ďalej vypracúva a posudzuje návrhy interných právnych noriem 

týkajúcich sa transformácie SAV. 

V rámci diskusie prítomní členovia výboru snemu za III. OV SAV poukázali na skutočnosť, 

že časť materiálu bola prezentovaná na evalvačnom seminári III. OV SAV v dňoch 10. – 11. 

3. 2014 v Smoleniciach. 

Z rokovania členov výboru snemu vyplynula potreba neodkladnej diskusie k spomínanému 

materiálu v prostredí riaditeľov organizácií, členov snemu, vo vedeckých radách 

a akademických obciach organizácií, ktoré by mali svoje pripomienky adresovať priamo KT 

SAV. Vzhľadom na skutočnosť, že P SAV zriadilo KT SAV ako poradný, koordinačný, 

kontrolný a iniciatívny orgán Predsedníctva SAV pre transformáciu SAV, výbor snemu 

očakáva, že bude vypracovávať úlohy, ktoré jej zadá P SAV v rozsahu určenej Štatútom KT 

SAV. 

 

Ad. 5. Na základe diskusie i na základe legitímnej požiadavky zahrnutej v znesení Snemu 

SAV z 20. 2. 2014 Výbor Snemu SAV zaväzuje predsedníčku snemu, aby bezodkladne 

informovala predsedu SAV a predsedu KT SAV o stanovisku Výboru Snemu SAV, že 

predložený materiál prezentovaný v rámci 19. bodu zasadnutia P SAV za účasti členov VS 

SAV obsahuje všeobecne akceptovateľné princípy a zároveň v súlade s uznesením Snemu 

SAV požiadala štatutára SAV, aby zabezpečil vypracovanie základných dokumentov SAV, 

štatútov samosprávnych orgánov SAV a návrhy organizačných poriadkov útvarov na 

všetkých úrovniach plánovanej organizačnej štruktúry SAV po transformácii, ktoré aj podľa 

uznesenia Snemu SAV z 20. 2. 2014 majú byť predložené vedeckým radám organizácií 

a štatutárom organizácií SAV. 

 

Ad. 6. Výbor snemu pripravil program na plenárne zasadnutie Snemu SAV (8. 4. 2014), ktoré 

prerokuje Výročnú správu o činnosti SAV za rok 2013 a bude sa tiež venovať aktuálnym 

informáciám k transformácii SAV.  
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Ad 7. V rámci tohto bodu sa výbor snemu ešte vrátil k diskusii o transformácii akadémie 

v súvislosti s kreovaním nového snemu, pričom sa diskutovalo o analógiách podľa českého 

modelu kreovania snemu. Prítomní sa zhodli na tom, že bude potrebné definovať prechodné 

obdobie, v rámci ktorého dôjde ku kreovaniu nového snemu a prechodu členstva jednotlivých 

ústavov a funkcií v sneme na nový snem po transformácii. Prítomní poukázali na skutočnosť, 

že fungovanie snemu, predsedníctva akadémie a ďalších akademických orgánov bude 

ohraničené prechodným obdobím, v ktorom sa budú musieť kreovať nové orgány akadémie 

a nový snem. 

 

Ad 8. Z. Magurová poďakovala prítomným za aktívnu účasť a zasadnutie výboru snemu 

ukončila o 16.15 hod. 

 

 

V Bratislave 14. marca 2014 

 

Zapísal: P. Žeňuch 

Overil: J. Sedlák 

             Z. Magurová 

predsedníčka Snemu SAV 


