
Zápisnica č. 26 zo zasadania Výboru Snemu SAV, 
ktoré sa uskutočnilo dňa 10. novembra 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 a schválenie programu 
2. Informácia z 18. zasadnutia P SAV (6. novembra 2014; J. Sedlák, P. Žeňuch) 
3. Informácia z mimoriadneho zasadnutia P SAV (29. októbra 2014; predsedovia komôr snemu)  
a diskusia k spracúvaniu pripomienok k návrhu novely Zákona o SAV. 
4. Záver 
 
Ad 1. Zasadnutie Výboru Snemu SAV (VS SAV) o 13.30 hod. otvoril a ďalej viedol predseda 
Snemu SAV J. Sedlák. Zápisom bol poverený P. Žeňuch, za overovateľa zápisu J. Klačka. 
Prítomní členovia výboru prijali navrhnutý program rokovania. 
 
Ad 2. V rámci informácií zo zasadnutia P SAV sa zdôraznilo nasledovné: 

• Noc výskumníkov 2014 na viacerých miestach Slovenska – organizácie SAV pripravili 46 
vedeckých stánkov; P SAV vzalo na vedomie správy zo zahraničných pracovných ciest 
a z pravidelného stretnutia predstaviteľov akadémií krajín V4; schválilo program 
rokovania medzi SAV a AV ČR v Smoleniciach (dňa 12. 11. 2014). 

• V rámci kontroly plnenia uznesení P SAV schválilo presun prerokovania princípov 
podpory vedeckých časopisov vrátane „open access“ na decembrové zasadnutie P SAV 
po rokovaní edičnej rady (uznesenie 292.C). Návrh usporiadania servisných 
a špecializovaných pracovísk (uznesenie 362.C) v rámci transformácie SAV sa na základe 
rokovania a so súhlasom predsedu SAV presúva na niektoré budúcoročné zasadnutie 
P SAV. Na zasadnutie P SAV v decembri 2014 sa presúva aj analýza možností na 
vypracovanie projektu na zapojenie superpočítača Aurel do európskej RI v rámci výzvy 
2016 ESFRI Roadmap (uznesenie č. 392.C) a tiež návrh opatrení na stabilizovanie 
situácie v EnÚ SAV a zabezpečenie jeho funkčnosti (uznesenie č. 407.C) aj 
s harmonogramom ich plnenia 

• P SAV prediskutovalo a schválilo osnovou Výročnej správy o činnosti SAV za rok 2014. 
• P SAV schválilo informáciu o čerpaní mzdových prostriedkov na doktorandskom štúdiu 

a prerokovalo možnosti na jednorazovú finančnú motiváciu doktorandov. V rámci bodu 
o ekonomických a rozpočtových otázkach sa okrem schválenia návrhov predložených 
z ekonomickej komisie opätovne diskutovalo o zaradení SAV do programu  ESO. V tejto 
súvislosti odznela tiež informácia, že ministerstvá nazerajú na Slovenskú akadémiu vied  
v postavení správcu rozpočtovej kapitoly ako na súčasť programu ESO. P SAV v tejto 
súvislosti poverilo predsedu SAV a podpredsedu SAV pre ekonomiku odoslať list 
predsedovi vlády SR ohľadne vyňatia SAV z programu ESO (nadväzne na uznesenie 
vlády SR č. 164 zo dňa 27. 4. 2012). O ďalších krokoch rozhodne P SAV podľa odpovede 
na našu žiadosť. Diskutovalo sa aj o nutnosti vypracovať mechanizmus použitia 
delimitovaných súťažných prostriedkov na projekty VEGA v kontexte mzdového 



financovania. V diskusii sa prítomní členovia P SAV vyjadrili za jednotný postup celého 
predsedníctva pri rokovaniach v parlamente o rozpočte SAV na rok 2015.  

• V rámci rokovania o príprave veľkého projektu ŠF SAV BA členovia predsedníctva 
diskutovali o okolnostiach vzniku i dôvodoch, pre ktoré J. Pastorek požiadal 
o prehodnotenie zámeru zaradiť tento spomínaný projekt do finálnej verzie Operačného 
programu VaI. V rámci diskusie bol predložený doplňujúci návrh uznesenia a následne aj 
protinávrh na uznesenie k tomu bodu (pozri o tom aj zápisnicu č. 25. mimoriadneho 
zasadnutia Výboru Snemu SAV dňa 21. 10. 2014). Na základe následnej diskusie 
k predloženým návrhom P SAV prijalo uznesenia s požiadavkou vyvinúť úsilie pre 
získanie veľkého projektu pre SAV v Bratislavskom kraji, ktoré umožní rozvoj 
prístrojovej infraštruktúry organizácii SAV a určením postupu toku informácii pri konaní 
pri časovej tiesni. 

• P SAV schválilo vymenovanie A. Bžocha, S. Ondrejoviča, V. Iru za riaditeľov vedeckých 
organizácií – Ústavu svetovej literatúry SAV, Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra 
SAV, Geografického ústavu SAV s účinnosťou od 1. 12. 2014 na obdobie štyroch rokov 
a K. Nemogu za riaditeľa Matematického ústavu SAV s účinnosťou od 1. 1. 2015. 
Zároveň schválilo zmeny a nové zloženie atestačných komisií Chemického ústavu SAV, 
Ústavu politických vied SAV, Ústavu biochémie a genetiky živočíchov SAV a Ústavu 
ekológie lesa SAV. 

 
Ad 3. Výbor snemu konštatoval, že zápisnica z mimoriadneho zasadnutia P SAV a prerokovaný 
návrh novely Zákona o SAV bol distribuovaný riaditeľom organizácií a členom Snemu SAV až 
10. novembra 2014. Predsedovia jednotlivých komôr konštatovali, že mimoriadne rokovanie 
P SAV k návrhu novely Zákona o SAV prebiehalo tak, že jednotlivé paragrafy zákona sa 
prerokúvali osobitne. P SAV hlasovalo osobitne o takých paragrafoch, kde bolo k dispozícii 
niekoľko alternatívnych návrhov. Niektoré úpravy v prerokúvanom návrhu novely Zákona 
o SAV prešli autoremedúrou (t. j. opravným rozhodnutím toho istého orgánu). 
Výbor snemu zároveň upozornil na skutočnosť, že pracovná verzia návrhu novely Zákona o SAV 
distribuovaná predsedom Snemu SAV dňa 3. 11. 014, ktorú dostal v ten istý deň od 
D. Lengyelovej, tajomníčky Transformačnej komisie SAV (zúčastnila sa na mimoriadnom 
zasadnutí P SAV 29. októbra 2014), sa v niektorých bodoch odlišuje od verzie návrhu novely 
Zákona o SAV, ktorá bola distribuovaná spolu so zápisnicou z mimoriadneho zasadnutia P SAV 
dňa 10.11.2014. Na základe analýzy Z. Magurovej sa ukázalo, že odlišnosti sa dotýkajú §3 ods. 5 
a v § 10 ods. 9 až 11. Výbor snemu sa dohodol, že v záujme konštruktívnosti a akcieschopnosti 
rokovaní jednotlivých komôr i celého Snemu SAV sa táto komparácia textov pošle členom 
snemu. Zasadnutia komôr sa uskutočnia nasledovne: I. komora zasadne 18. 11. 2014 o 11.00 
hod., II. komora dňa 19. 11. 2014 o 10.00 hod a III. komora v ten istý deň 19. 11. 2014 o 13.00 
hod. Spolu s návrhom novely zákona je nutné, aby predkladateľ, teda MŠVVaŠ SR k návrhu 
pripravil dôvodovú správu. Materiál priložený k distribuovanému návrhu novely Zákona SAV 
dňa 3. 11. 2014 tvoria komentáre. Výbor snemu upozornil, že je potrebné iniciovať aj diskusiu 
k štatútom, v ktorých sa budú riešiť otázky ďalšieho usporiadania a činnosti predsedníctva, 
organizácií, ústavov a ďalších zložiek SAV. Pripomienky od vedeckých rád organizácií SAV 
k návrhu novely Zákona o SAV do tabuľkovej formy spracuje K. Iždinský; materiál bude 
k dispozícii členom snemu a riaditeľom vedeckých organizácií SAV. 
Z ďalšej diskusie vzišla požiadavka, aby sa na zasadnutiach všetkých komôr zúčastnili aj 
predsedovia komôr snemu a zástupca z P SAV poverený sledovaním legislatívneho prostredia. 
V  diskusii sa ukázalo, že v súvislosti s návrhom novely Zákona o SAV je potrebné poznať 



aktuálny návrh zákona o v.v.i. Keďže návrh zákona o v.v.i. predkladá MŠVVaŠ SR, je potrebné 
sledovať sprístupnenie návrhu zákona o v.v.i. na internete v rámci medzirezortného 
pripomienkového konania, aby sa odporúčania SAV mohli zapracovať do finálnej vezie. 
 
Ad 4.: Na záver J. Sedlák poďakoval všetkým za aktívnu účasť a rokovanie ukončil o 16.00 hod. 
 

V Bratislave dňa 12. 11. 2014 
 
 

J. Sedlák 
predseda Snemu SAV 

Zapísal: P. Žeňuch 
Overil: J. Klačka 


