
Zápisnica č. 25 z mimoriadneho zasadania Výboru Snemu SAV, 

ktoré sa uskutočnilo dňa 21. októbra 2014 
 

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

J. Sedlák, P. Žeňuch, M. Vrzgulová 

Prizvaní: K. Fröhlich, E. Majková, J. Pastorek, P. Šajgalík 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Rokovanie s pozvanými členmi P SAV o okolnostiach súvisiacich s podaním a odmietnutím 

veľkého projektu SAV 

4. Diskusia k výsledkom rokovania 

5. Rôzne 

6. Záver 

 

Ad 1. a 2.: Zasadnutie Výboru Snemu SAV (VS SAV) o 14.00 hod. otvoril a ďalej viedol 

predseda Snemu SAV J. Sedlák. Zápisom bol poverený K. Iždinský, za overovateľku bola určená 

M. Vrzgulová. Prítomní členovia výboru prijali navrhnutý program rokovania. 

 

Ad 3.: V súvislosti s veľkým projektom SAV s  názvom „Konsolidácia infraštruktúry 

a budovanie kapacít v oblasti nanomateriálov a nanoštruktúrnych materiálov pre funkčné 

a multiunkčné aplikácie“ rokovali členovia VS SAV s prizvanými členmi P SAV v poradí 

K. Fröhlich, E. Majková, J. Pastorek a P. Šajgalík. 

Členovia VS SAV sa zaujímali o okolnosti vzniku, o obsah, zameranie ako aj dôvody, pre ktoré 

J. Pastorek požiadal o prehodnotenie zámeru zaradiť tento spomínaný projekt do finálnej verzie 

Operačného programu VaI. Rokovanie s každým pozvaným členom P SAV trvalo približne 30 

minút. 

 

Ad 4.: Po skončení rokovaní členovia VS SAV zosumarizovali a vyhodnotili poskytnuté 

informácie a dospeli k nasledujúcemu stanovisku: 

 

VS SAV:  

 konštatoval názorové rozdiely medzi prizvanými členmi P SAV na to, čo považujú za 

prospešné pre SAV; 

 konštatoval, že akcieschopnosť P SAV je vážne poznačená nedostatočnou komunikáciou 

medzi prizvanými členmi P SAV; 

 vidí veľké rezervy vo formuláciách uznesení P SAV, ako aj v ich plnení smerom k P SAV 

a Snemu SAV; 

 je v kompetencii P SAV posúdiť rozsah plnenia svojich uznesení a do akej miery bolo 

konanie predsedu v súlade alebo rozpore s podmienkami a okolnosťami ich plnenia. 

 

Ad 5.: Vzhľadom na doručenie pracovnej verzie novely zákona o SAV v deň zasadnutia VS SAV 

sa členovia dohodli, že každý preštuduje návrh individuálne a svoje pripomienky zašle 



predsedovi snemu v dostatočnom predstihu pred zasadnutím mimoriadneho P SAV dňa 29. 10. 

2014. 

 

J. Sedlák informoval o stretnutí grémia P SAV s ministrom P. Pellegrinim dňa 20. 10. 2014, na 

ktoré bol pozvaný predsedom SAV J. Pastorekom. Na rokovaní minister P. Pellegrini prisľúbil, 

že presunie finančné prostriedky v objeme 8 mil. EUR do súťažných zdrojov akadémie primárne 

agentúre VEGA. Očakáva dôsledné zverejňovanie výsledkov výskumu SAV a zamedzenie 

duplicitných tém a úväzkov v SAV a vysokých školách. Za prioritu považuje prijatie zákona 

o v.v.i. a novely Zákona o SAV, aby organizácie SAV fungovali od 1. 1. 2016 vo forme 

verejných výskumných inštitúcií. 

 

Ad 6.: Na mimoriadnom zasadaní P SAV k novele Zákona o SAV 29. 10. 2014 sa zúčastnia 

všetci predsedovia komôr. 

 

Na záver J. Sedlák poďakoval všetkým za aktívnu účasť a rokovanie ukončil o 17.30 hod. 

 

V Bratislave dňa 22. 10. 2014 

 

 

J. Sedlák 

predseda Snemu SAV 

Zapísal: K. Iždinský 

Overila: M. Vrzgulová 


