
Zápisnica č. 16 zo zasadnutia Výboru Snemu SAV, 

ktoré sa konalo 30. 4. 2014 

 

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

M. Vrzgulová, P. Žeňuch 

Ospravedlnení: J. Klačka, P. Pristaš 

Program:  1. Otvorenie a schválenie programu 

2. Informácia o činnosti Pracovnej skupiny na riešenie organizačnej štruktúry SAV 

a v. v. i. 

3. Prerokovanie materiálu „Návrh štruktúry SAV po transformácii, spôsob jej 

kreovania a základné kompetencie“ 

4. Rozličné 

5. Záver 

 

Ad 1. Zasadnutie výboru snemu otvorila o 8.00 hod. a ďalej viedla predsedníčka snemu 

Z. Magurová. Zápisom bol poverený K. Iždinský, overovateľom sa stal M. Koóš. 

 

Ad 2. Z. Magurová informovala výbor o zasadnutiach Pracovnej skupiny na riešenie 

organizačnej štruktúry SAV a v. v. i. (utvorenej pri Komisii pre transformáciu SAV), ktoré sa 

uskutočnili v dňoch 24. 4. a 29. 4. 2014. 

Na zasadnutí 24. 4. 2014 pracovná skupina diskutovala o materiáli, týkajúcom sa nového 

Štatútu SAV a Štatútu snemu SAV, ktorý spracovala Z. Magurová. Členovia pracovnej 

skupiny sa zhodli, že oba štatúty bude možné sfinalizovať až po prijatí novely zákona o SAV 

a zákona o v. v. i. V súčasnosti je možné sformulovať hlavné zásady a základné osnovy oboch 

dokumentov. V nich ponechať úpravu, o ktorej sa predpokladá (v súčasnosti vychádzajúc 

z prvej pracovnej verzie „Vecného zámeru návrhu zákona o v.v.i“ z apríla 2014, ktorú 

spracovalo MŠVVaŠ SR), že ostane nezmenená a navrhnúť alternatívy úprav, ktoré bude 

treba zmeniť v dôsledku transformácie organizácií (ústavov) SAV na v. v. i. Do úpravy 

štatútov sa bude musieť premietnuť predovšetkým tá skutočnosť, že jednotlivé v. v. i. budú 

utvárané viacerými pôvodnými organizáciami (ústavmi), pričom právnu subjektivitu bude 

mať len v. v. i. V záujme zachovania autonómie a „udržateľnosti“ ústavov  bude nevyhnutná 

úprava vzájomných vzťahov a fungovania pôvodných právnických osôb – ústavov, ktoré 

vytvoria v. v. i., avšak v rámci v. v. i. už nebudú mať právnu subjektivitu, ako aj vzťahov 

ústavov voči v. v. i. Ako vhodnú analógiu pre úpravu „ústavu“ možno využiť úpravu zákona 

o vysokých školách týkajúcu sa fakulty, resp. úpravu obchodného zákonníka, týkajúcu sa 

odštepného závodu. Možnosť vytvárania ústavu ako „organizačnej zložky“ v. v. i. 

a právomoci riaditeľa ústavu budú musieť byť zakotvené aj v zákone o v. v. i. aj novele 

zákona o SAV. (stačí len krátka úprava). Členovia pracovnej skupiny prijali ponuku 

F. Simančíka, že na nasledujúce stretnutie pripraví Návrh štruktúry SAV po transformácií 

a spôsob kreovania a právomoci jednotlivých orgánov. 

Na záver sa členovia pracovnej skupiny zhodli, že podobne ako v Čechách, bude vhodné, aby 

SAV spracovala pre nastávajúce v. v. i. vzory vnútroorganizačných dokumentov v. v. i., 

pričom najdôležitejší bude štatút v. v. i. 

Na zasadnutí 29. 4. 2014 bol predstavený materiál „Návrh štruktúry SAV po transformácii, 

spôsob jej kreovania a základné kompetencie“, ktorý spolu vypracovali člen pracovnej 

skupiny F. Simančík a člen VS SAV K. Iždinský. Materiál na 7 stranách navrhuje základné 

princípy rozdelenia právomocí na jednotlivých stupňoch riadenia transformovanej SAV, 

a spôsob kreovania orgánov. 



Väčšina členov sa priklonila k názoru, že základom budúcej štruktúry SAV budú pôvodné 

ústavy, ktoré sa stanú organizačnými jednotkami, síce bez právnej subjektivity, ale 

s autonómiou, resp. sa pretransformujú na samostatnú v. v. i. Autonómia sa zachová v oblasti 

personálnej politiky a rozvíjania vednej disciplíny, čiže ústav bude samosprávny v oblasti 

svojho riadenia, t.j. sám si určí svoj štatút, svoju vnútornú organizačnú štruktúru, spôsob 

obsadzovania riadiacich orgánov, ako aj spôsob využívania štátnej podpory, bude zriaďovať 

a rušiť svoje organizačné útvary, určí, ktoré vedné oblasti bude rozvíjať a aký výskum bude 

realizovať, bude rozhodovať o vedeckých kvalifikačných kritériách požadovaných od svojich 

zamestnancov. Viacerí členovia zdôraznili požiadavku zachovania parity zastúpenia ústavov 

podľa pôvodného členenia na oddelenia vied. Diskutovalo sa o možnosti zakotvenia inštitútu 

„práva veta“ a „zákazu majorizácie“. Členovia sa rozchádzali v názoroch na kreovanie P SAV 

a dohodli sa, že k tejto téme sa vrátia na ďalšom stretnutí a že predsedovi Komisie pre 

transformáciu SAV predloží predsedníčka pracovnej skupiny materiál so zapracovanými 

pripomienkami z diskusie okrem časti týkajúcej sa P SAV. 

 

Ad 3. Materiál „Návrh štruktúry SAV po transformácii, spôsob jej kreovania a základné 

kompetencie“ sa stal aj predmetom rokovania členov výboru snemu. Keďže ide o podrobný 

materiál, výbor k nemu nezaujal definitívne stanovisko. Rozhodol však o spustení 2. kola 

dotazníkového prieskumu medzi členmi snemu a riaditeľmi ústavov, v ktorom sa ich bude 

pýtať na kľúčové parametre budúcej štruktúry SAV. 

 

Ad 4. Z. Magurová informovala o zasadnutí III. komory Snemu SAV dňa 11. 4. 2014, ktorá 

prijala uznesenie, v ktorom odporučila, aby členovia P SAV za 3.OV SAV presadzovali 

odklad rozhodnutia na základe „Rokovaní o spájaní ústavov“ v zmysle uznesenia P SAV č. 

204. C. a podmienili ho predložením dokumentov – vecným zámerom novely zákona o SAV, 

vecným zámerom návrhu zákona o v. v. i., obsahovou štruktúrou nového Štatútu SAV 

a nového Štatútu snemu SAV, návrhu vzorového štatútu v. v. i., zoznamu interných 

predpisov, ktoré bude potrebné vydať pre budúce v. v. i. – na diskusiu Snemu SAV. 

V ďalšom uznesení vyjadrila  podporné stanovisko III. komory snemu SAV k listu riaditeľov 

ústavov III. OV, v ktorom žiadajú  zabezpečenie rovnoprávnosti oddelení vied v orgánoch 

SAV po transformácii ústavov SAV na v. v. i. Výbor v tejto súvislosti konštatoval, že okrem 

tejto registruje aj požiadavky z iných OV, ktoré žiadajú, aby zastúpenie v budúcom sneme 

rešpektovalo aj počty členov akademických obcí ústavov a OV. 

 

Z. Magurová informovala o žiadosti riaditeľky O. Križanovej o informáciu, či by sa mohla 

zúčastňovať zasadnutí snemu. Výbor považuje za štandardné, že o zasadnutiach snemu 

informuje akademickú obec ústavu člen snemu. V minulosti o účasti jednotlivých nečlenov 

snemu na jeho zasadnutiach (spravidla išlo o konkrétne body programu) rozhodoval snem 

hlasovaním. Rovnaký postup sa bude používať aj v budúcnosti. Ide však o prostriedok určený 

primárne pre špecifické situácie a výbor nepovažuje za vhodné, aby sa začal v budúcnosti 

využívať vo zvýšenej miere. 

 

Ad 5. Z. Magurová poďakovala všetkým za aktívnu účasť a rokovanie ukončila o 10.30 hod. 

Najbližšie zasadnutie VS SAV sa uskutoční 7. 5. 2014 o 8.00 hod. 

 

              Z. Magurová, v.r.  

predsedníčka Snemu SAV 

 

Zapísal: K. Iždinský 

Overil: M. Koóš 


