
Zápisnica č. 24 zo zasadania Výboru Snemu SAV, 

ktoré sa uskutočnilo dňa 8. októbra 2014 
 

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

J. Sedlák, P. Žeňuch 

Ospravedlnená: M. Vrzgulová 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Prerokovanie a schválenie zápisnice zo zasadnutia snemu 

4. Informácia zo 17. zasadnutia P SAV (K. Gmucová, J. Sedlák) 

5. Informácia zo zasadnutia Komisie pre transformáciu SAV (K. Iždinský, J. Sedlák), rokovanie 

o návrhu novely zákona o SAV 

6. Záver 

 

Ad 1. a 2.: Zasadnutie Výboru Snemu (VS) SAV o 8.30 hod. otvoril a ďalej viedol predseda 

Snemu SAV J. Sedlák. Zápisom bola poverená K. Gmucová, za overovateľa bol určený 

K. Iždinský. Prítomní členovia výboru prijali navrhnutý program rokovania. 

 

Ad 3.: Uznesenia snemu boli distribuované 26. septembra, t. j. do dvoch dní po zasadnutí Snemu 

SAV. Výbor snemu prerokoval a schválil znenie zápisnice a poveril predsedu snemu jej 

distribúciou. 

 

Ad 4.: Informáciu o pravidelnom rokovaní P SAV, ktorého 17. zasadnutie sa uskutočnilo 

2. októbra 2014, podali členom VS SAV K. Gmucová a J. Sedlák. Detailnejšie boli 

diskutované najmä nasledovné body: 

 Pri kontrole plnenia uznesenia 362C zobralo P SAV na vedomie návrh motivačných 

nástrojov na zvyšovanie efektivity pracovísk pri získavaní projektov v národných 

a medzinárodných schémach s pripomienkami. Uložilo podpredsedovi SAV pre 

ekonomiku návrh dopracovať v zmysle pripomienok a opätovne predložiť na rokovanie 

P SAV. V návrhu majú byť vyšpecifikované grantové schémy, ktorých sa má motivácia 

týkať. Má ísť o granty získané mimo rozpočtu SAV a mimo Štrukturálnych fondov EÚ. 

Prostriedky na motiváciu nemajú byť získané tak, že sa vezmú ústavom, treba hľadať 

zdroje. V tejto súvislosti predseda SAV upozornil na alarmujúcu skutočnosť, že len 

približne polovica ústavov III. odelenia vied podala projekty v minulej výzve APVV. 

 P SAV diskutovalo nesúlad medzi osnovou Výročnej správy o činnosti SAV za rok 2014, 

ktorú akadémii predpisuje MŠVVaŠ, a usmernením auditorov pre správcov rozpočtovej 

kapitoly. Dopracovaný materiál bude po vyjasnení situácie predložený na novembrové 

zasadanie P SAV. 

 Nadväzne na uznesenie P SAV č. 363. C predložila E. Majková na rokovanie materiál 

Zámery SAV 2014 – 2017. Materiál bol široko diskutovaný najmä v oblastiach 

pravidelného hodnotenia pracovníkov, spôsobu hodnotenia kvality výstupov, odstránenia 

duplicity výskumných projektov a činností vo vzťahu k iným subjektom a zabezpečenia 

krokov, aby aktivity, ktorých trvanie presahuje viac ako jedno funkčné obdobie P SAV, 

patrili do kategórie projektov SAV s osobitným režimom. Diskusiu vyvolal bod týkajúci 



sa zámerov ESO pre SAV, ktorý J. Pastorek navrhol zrušiť, keďže podľa neho sa ESO už 

akadémie po transformácii na v.v.i. nebude týkať. E. Majková oponovala, že Národný 

program reforiem SR počíta so znížením nášho rozpočtu na základe opatrení ESO aj 

v ďalších rokoch. P. Šajgalík navrhol postup, v rámci ktorého SAV požiada Ministerstvo 

vnútra SR o vyčlenie z programu ESO z dôvodu prechodu na formu hospodárenia typu 

v.v.i. P SAV hlasovaním schválilo ponechanie tohto bodu v Zámeroch SAV 2014 – 2017. 

Tento materiál tvorí na základe návrhu predkladateľky a súhlasu predsedu prílohu 

zápisnice z rokovania predsedníctva. 

 P. Šajgalík predložil na rokovanie materiál s názvom Stanovisko Predsedníctva SAV 

k rozpočtu na rok 2015. Po dlhej diskusii v dvoch kolách a pripomienkovaní materiálu 

členmi P SAV bola schválená finálna verzia. Členovia P SAV odhlasovali, že bude 

zaslaná na vedomie podpredsedovi vlády a ministrovi financií SR a zverejnená na webe 

SAV. 

 J. Sedlák navrhol v mene výboru snemu harmonogram prípravy a pripomienkovania 

novely Zákona o SAV, ktorý bol odsúhlasený predsedom SAV. 

 

Ad 5.: Informáciu z rokovania Komisie pre transformáciu SAV podali K. Iždinský a J. Sedlák. 

Informovali, že na základe dohody s P SAV bol posunutý harmonogram pripomienkovania 

nasledovne: 

 pracovná verzia návrhu novely Zákona o SAV bude poskytnutá výboru snemu a ten ju 

bude distribuovať členom snemu - 27. 10. 2014 

 písomné pripomienky k návrhu novely od členov snemu zaslané výboru snemu - do 7. 11. 

2014 

 zasadnutia komôr snemu – v termíne od 13. do 19. 11. 2014 

 zasadnutie Snemu SAV k návrhu paragrafového znenia novely Zákona o SAV - 25. 11. 

2014 o 12.30 hod. 

Súčasne s návrhom novely by mali byť distribuovné aj tie časti Štatútu SAV, ktoré súvisia 

s kreovaním Snemu SAV a voľbou Predsedníctva SAV. 

 

Ad 6.: Bolo dohodnuté, že na mimoriadnom zasadaní P SAV k novele Zákona o SAV sa 

zúčastnia všetci predsedovia komôr a na novembrovom zasadaní sa spolu s predsedom snemu 

zúčastní P. Žeňuch. 

Na záver J. Sedlák poďakoval všetkým za aktívnu účasť a rokovanie ukončil o 10.50 hod. 

 

V Bratislave dňa 14. 10. 2014 

 

 

J. Sedlák 

predseda Snemu SAV 

Zapísala: K. Gmucová 

Overil: K. Iždinský 


