
Zápisnica č. 27 zo zasadania Výboru Snemu SAV, 

ktoré sa konalo dňa 9. 12. 2014 
 

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

P. Žeňuch, M. Vrzgulová 

Ospravedlnená: Z. Magurová 

 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu, kontrola uznesení 

3. Diskusia s poslancom NR SR D. Čaplovičom o aktuálnych otázkach vývoja vzťahu SAV-

vláda-parlament 

4. Príprava riadneho a mimoriadneho zasadnutia Snemu SAV 

5. Rozličné 

6. Záver 

 

Ad 1.: 

Zasadnutie výboru snemu o 9.00 hod. otvoril a ďalej viedol predseda Snemu SAV J. Sedlák. 

Zápisom bol poverený K. Iždinský, overovateľom sa stala M. Vrzgulová 

 

Ad 2.:  

Na úvod J. Sedlák uviedol, že návrh programu zasadnutia výboru snemu bol zaslaný 26. 

novembra po mimoriadnom zasadnutí P SAV venovanom rozdeleniu disponibilných zdrojov 

a alternatívnemu modelu navýšeného súťažného financovania na rok 2015. Medzitým akadémiu 

navštívil prezident SR pán Andrej Kiska, dňa 4. 12. sa uskutočnilo riadne zasadnutie P SAV, 

v deň, kedy aj NR SR schválila rozpočet na 2015. Potom dňa 5. 12. prišiel návrh 16 členov 

Snemu SAV na zvolanie mimoriadneho snemu, na ktorý predseda snemu odpovedal v pondelok 

8. 12. v zmysle, že požiadavka bude vyriešená na plánovanom rokovaní výboru snemu. Uviedol, 

že bývalý minister školstva, vedy, výskumu a športu a súčasný poslanec NR SR Dušan Čaplovič 

prejavil záujem zúčastniť sa na rokovaní výboru. Poslanec D. Čaplovič chcel členom výboru 

snemu poskytnúť informácie v súvislosti s viacerými problémami vo vzťahu SAV-vláda-

parlament, nakoľko bol väčšinou ich priamym aktérom. Z tohto dôvodu ho predseda snemu 

pozval na rokovanie výboru, nakoľko výbor vždy aj v minulosti využíval všetky možnosti overiť 

si dostupné fakty priamo u zdroja. Prítomní jednomyseľne prijali navrhnutý program rokovania 

výboru.  

 

Ad 3.:  
D. Čaplovič sa vo svojom vystúpení venoval obmedzeným zdrojom štátneho rozpočtu, z čoho 

vyplýva aj dlhodobo nízke financovanie vedy a vzdelávania na Slovensku. Napriek opakovane 

vznikajúcim problémom však zdôraznil, že udržanie prevahy dostredivých tendencií nad 

odstredivými, je pre stabilitu systému mimoriadne dôležité.  

 

Analýzy ukázali, že SAV má pravdepodobne značné rezervy aj vo vnútornej organizácii, z čoho 

pramenil aj pôvodný návrh rozpočtu, ktorý počítal s krátením vo výške 15 miliónov EUR. SAV 

nakoniec po zložitých rokovaniach s vládou a v parlamente nakoniec svoj rozpočet ako jedna 

z mála organizácií obhájila. Naďalej prebiehajú rokovania o priorite a otvorenou ostáva otázka 

dofinancovania APVV. Podľa jeho slov, existuje veľká pravdepodobnosť, že keď sa nájdu 

zmysluplné projekty, tak MF SR chýbajúce prostriedky do APVV dá. V tejto otázke je kľúčová 



spolupráca SAV a sektora VŠ. Rovnako pripomenul, že ďalším zdrojom financií pre vedu je aj 

schválená daňová úľava, ktorá umožňuje firmám už za budúci rok znížiť základ dane o najviac 

25 percent z výdavkov vynaložených na výskum. 

 

Členovia výboru sa zaujímali o názor D. Čaploviča v súvislosti s častým obviňovaním, predsedu 

SAV J. Pastoreka s tým, že zanedbal vyjednávania o rozpočte pre SAV na rok 2015 a zanedbal 

vyjednávania o zrušení zaradenia SAV do programu  ESO. D. Čaplovič uviedol, že pri mnohých 

vyjednávaniach o ktorých vie (a to nielen pri financiách), predseda v obhajobe záujmov SAV 

vystupoval azda až príliš agresívne, čo sa nie vždy stretávalo s pochopením partnerov. 

V súvislosti s programom ESO napr. uviedol, že na Slovensku je 2900 municipalít, čo je 

dlhodobo neudržateľné a určite s tým bude potrebné niečo robiť. Určitá integrácia musí nastať aj 

v SAV, pričom je potrebné si uvedomiť, že nie je možné mať len najlepších, ale je potrebné 

zachovať aj priemer a že multikultúrnosť nijako neznamená, že jedna kultúra pohltí ostatných. 

K. Iždinský sa zaujímal o okolnosti výberu priority pre biomedicínsky park vo výške 3.1 milióna 

EUR, ktorá bola v minulom roku pridaná do rozpočtu SAV a úlohu, ktorú pri jej presadzovaní 

zohral J. Pastorek. D. Čaplovič uviedol, že prakticky každý rok sa predkladajú priority, z ktorých 

vláda vyberá. K presadzovaniu uvedenej priority sa D. Čaplivič prihlásil osobne, nakoľko podľa 

jeho skúseností zo zahraničia názoru vytvára dobré podmienky pre rozvoj vedných disciplín 

a uplatnenie mladých vedeckých pracovníkov.   

K. Gmucová uviedla, že J. Pastorek neplní uznesenia kolektívnych orgánov a akadémia trpí 

nezvládnutou komunikáciou zo strany P SAV. 

Na záver D. Čaplovič uviedol, že neprišiel za nikoho lobovať, že je vnútornou vecou SAV, akú 

cestu a riešenia si vyberie, chcel by ale apelovať, aby sa za každých okolností zabránilo 

destabilizácii SAV. 

  

Ad 4.:  

 

Členovia výboru schválili po diskusii termíny a program zasadnutí snemu. Vzhľadom na končiaci 

termín pripomienok do MPK v súvislosti so zákonom o v.v.i. sa zhodli na potrebe začať 

s prerokovávaním pripomienok najmä k technickej novele o SAV a výbere kľúčových 

pripomienok, ktoré je nevyhnutné uplatniť. Nasledovať by malo rokovanie o novele zákona 

o SAV tak, aby ju MŠVVŠ SR, ktoré sľúbilo aktívnu pomoc s jeho prípravou,  mohlo dať na 

MPK ešte v tomto roku. 

 

Riadne zasadnutie sa uskutoční 16. 12. 2014 o 9.00 hod. s nasledujúcim programom:  

 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie 

4. Kontrola plnenia uznesení snemu 

5. Informácia o priebehu a výsledku rokovaní o rozpočte SAV na rok 2015 a stave 

legislatívneho procesu zákona o v.v.i. a novely zákona o SAV (J. Pastorek) 

6. Prerokovanie a schválenie návrhu novely zákona o SAV 

7. Prerokovanie a schválenie návrhu Zásad tvorby rozpočtu RO a určenia výšky 

príspevku PO SAV v roku 2015 (P. Šajgalík)) 

8. Novela koncepcie vednej politiky SAV v podmienkach RIS3 (E. Majková) 

9. Rôzne 



10. Záver 

Mimoriadne zasadnutie Snemu SAV sa uskutoční dňa 18. 12. 2014 o 12.30 hod. s nasledujúcim 

programom: 

 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Voľba pracovných komisií (mandátovej, návrhovej, volebnej a jej subkomisií) 

4. Rokovanie o návrhu na odvolanie predsedu SAV 

5. Rôzne 

6. Záver 

 

 

Ad 5.:  

K tomuto bodu neboli predložené žiadne návrhy ani informácie. 
 

 

Ad 6.:  

J. Sedlák poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie výboru ukončil o 12.15 hod. 

 

 

 

V Bratislave dňa 17. 12. 2014 

 

                                                                                    J. Sedlák v.r. 

                                                                                         predseda Snemu SAV 

 

 

Zapísal: K. Iždinský 

Overila: M. Vrzgulová 


