
Zápisnica č. 34 zo zasadnutia výboru Snemu SAV, 

ktoré sa konalo 17. 3. 2015 

 

Prítomní: Z. Bartošová, J. Gálik, K. Gmucová, F. Gömöry, Ľ. Kľučár, Ľ. Lacinová, K. 

Nemoga, J. Palkovič, Z. Kusá 

Ospravedlnený: R. Passia 

 

Program: 1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Správa z mimoriadneho P SAV 2. 3. 2015 (Ľ. Lacinová, Ľ. Kľučár) 

4. Správa z 22. P SAV 12. 3. 2015 (Ľ. Lacinová, K. Gmucová) 

5. Pracovná skupina na riešenie organizačnej štruktúry SAV a v.v.i. - príprava 

nového Štatútu SAV a nového Štatútu Snemu SAV, vzorového štatútu v.v.i., 

zoznamu interných predpisov, ktoré bude potrebné vydať pre budúce v.v.i.  

6. Príprava aprílového zasadnutia snemu 

7. Rôzne 

8. Záver 

 

Ad 1. Zasadnutie výboru snemu o 13:00 hod. otvorila a ďalej viedla predsedníčka snemu Ľ. 

Lacinová.  

Ad 2.  Program zasadania  bol jednomyseľne schválený. Zápisom bola poverená K. 

Gmucová, overovateľom sa stal Ľ. Kľučár. 

Ad 3. O priebehu mimoriadneho zasadnutia Predsedníctva SAV, ktoré sa uskutočnilo 2. 3. 

2015, informoval Ľ. Kľučár. Z informácií vyberáme: 

 P SAV v tajnom hlasovaní zvolilo K. Fröhlicha, K. Marholda a E. Višňovského za 

podpredsedov pre jednotlivé oddelenia vied SAV. 

 K. Fröhlich, J. Koppel a M. Morovics informovali o výsledkoch porád jednotlivých 

oddelení vied SAV, ktorých cieľom bolo prediskutovať prípravu záverečnej fázy 

transformácie SAV a prechodu na v.v.i. Predmetom všetkých troch stretnutí bolo 

hlavne tzv. „pilotné“ zlučovanie organizácií akadémie, ktoré by sa malo uskutočniť už 

k 1. 7. 2015. Za I. oddelenie by to mal byť spojenie GFÚ a GlÚ, za II. oddelenie VÚ, 

ÚE, ÚEE a MMC a za III. oddelenie PÚ, ÚEP a SvÚ (prípadne aj EÚ). Ostatné ústavy 

oddelení prejavili záujem prejsť do novej právnej formy v.v.i. samostatne, a prípadné 

ďalšie spájanie uskutočniť až v roku 2016. 

 V diskusii boli následne preberané hlavne otázky transformácie servisných 

organizácií, kde je ako o najpravdepodobnejšom modeli uvažované o troch jednotkách 

– servisná organizácia Bratislava, servisná organizácia Košice a Ústredná knižnica 

SAV ako samostatná organizácia. Problémom môže byť ich akceptácia MŠVVaŠ SR 

ako budúcim registrátorom, keďže tieto jednotky nemusia byť zamerané primárne na 

vedecký výskum, ale skôr na jeho podporu. Podpredseda SAV pre ekonomiku J. 



Koppel informoval o plánovanom stretnutí so zástupcami ministerstva, ktoré by malo 

vyjasniť aj túto otázku. 

 Niektoré pracoviská vyjadrili počas rozhovorov znepokojenie nad nerovnomernosťou 

štartovacích pozícií jednotlivých ústavov, hlavne pokiaľ ide o právny vzťah k budove 

svojho sídla, alebo zlé technické parametre niektorých nehnuteľností. Podpredseda 

SAV J. Koppel prezentoval materiál s prehľadom nehnuteľného majetku jednotlivých 

organizácií, ktorý má pomôcť riešiť aj túto problematiku. Správu nehnuteľného 

majetku by v budúcnosti mohli riešiť väčšie organizácie vo vlastnej réžii a menšie 

prostredníctvom spoločných servisných organizácií. Alternatívnym riešením by bol 

rovnaký model pre všetky organizácie bez ohľadu na ich veľkosť. 

 Legislatívna rada vlády SR prerušila legislatívne konanie prípravy zákona o v.v.i. 

z dôvodu niekoľkých formálnych nedostatkov. Minister ŠVVaŠ však akadémiu 

ubezpečil, že transformácia sa uskutoční v pôvodnom harmonograme, teda k 1. 1. 

2016. 

 Komisia pre ekonomické otázky predložila štyri požiadavky finančného charakteru. 

Tri z nich - dofinancovanie rozpočtu Technologického inštitútu, pôžička 

Sociologickému ústavu a presun finančných prostriedkov MŠVVaŠ SR – P SAV 

schválilo. Dofinancovanie rozpočtu Ústavu dejín umenia na návrh komisie schválené 

nebolo.  

Ad 4. O priebehu 22. zasadnutia Predsedníctva SAV, ktoré sa uskutočnilo 12. 3. 2015, 

informovali Ľ. Lacinová a K. Gmucová. Z informácií vyberáme: 

 P SAV prediskutovalo materiál Stratégia a vízia Slovenskej akadémie vied do roku 

2020. Po zapracovaní pripomienok členov predsedníctva bude materiál predložený na 

prerokovanie Vedeckej rade SAV a na schválenie Snemu SAV.  

 P SAV odsúhlasilo navrhnutú právnu formu zlúčenia Geologického ústavu SAV a 

Geofyzikálneho ústavu SAV k 1. 7. 2015 a uložilo podpredsedovi SAV pre 1. OV a 

dotknutým štatutárom vypracovať návrh zriaďovacej listiny novej organizácie.  

 P SAV zobralo na vedomie informáciu o príprave pilotnej v.v.i. v 2. OV a o zámere 

delimitácie časti pracovníkov Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky SAV v 

súvislosti s rôznymi preferenciami oddelení k potenciálnym partnerom na spájanie do 

v.v.i.  Uložilo štatutárom a predsedom vedeckých rád pokračovať v príprave pilotnej 

v.v.i. (Virologický ústav SAV, Ústav experimentálnej onkológie SAV, Ústav 

experimentálnej endokrinológie SAV a Molekulárno-medicínske centrum SAV) v 

spolupráci s vedením 2. OV. 

 P SAV zobralo na vedomie informáciu o pripravovanom pilotnom projekte 

transformácie ústavov 3. OV s predpokladaným názvom projektu “Centrum 

spoločenských a psychologických vied SAV, v.v.i.”, do ktorého vstúpia na základe 

uznesení vedeckých rád a akademických obcí nasledovní účastníci: Prognostický ústav 

SAV, Ústav experimentálnej psychológie SAV a Spoločenskovedný ústav SAV, a 

uložilo podpredsedovi SAV pre 3. OV E. Višňovskému pokračovať v jeho realizácii 

podľa predloženého harmonogramu. Prediskutovalo informáciu o prebiehajúcich 

rokovaniach ku vzniku ďalšieho pilotného projektu organizácie v.v.i. v rámci 3. OV. 



 P SAV zobralo na vedomie informáciu o návrhu vytvorenia centier spoločných 

činností SAV v roku 2015, a to:  

 Centrum spoločných činností Bratislava (Encyklopedický ústav SAV, Ústredný 

archív SAV, VEDA, vydavateľstvo SAV, Výpočtové stredisko SAV, Kongresové 

centrum Smolenice SAV, a THS USV Bratislava v prípade, že nepríde k 

vytvoreniu veľkej v.v.i. z organizácií v rámci 3. OV, ktoré ju využívajú) 

 Ústredná knižnica SAV 

 Regionálne centrum spoločných činností Košice (Technicko-hospodárska správa 

ústavov SAV Košice, súčasťou je Kongresové centrum Academia) 

V súvislosti s tým uložilo podpredsedovi SAV pre ekonomiku a štatutárom dotkutých 

organizácií začať prípravu procesov a opatrení potrebných na spojenie organizácií do 

centier. 

Zaznela informácia, že Technologický inštitút bude pravdepodobne pričlenený k 

Úradu SAV. 

 P SAV v rámci niekoľkých bodov rokovania zobralo na vedomie informácie o stave  

riešenia projektov, prediskutovalo a upravilo ďalšie postupy pri ich riešení a schválilo 

pridelenie prostriedkov v zmysle platných pravidiel. Pre zabezpečenie podpory 

medzinárodných projektov na Odbore medzinárodnej spolupráce Ú SAV schválilo 

zámer jeho postupnej premeny na dva odbory: Odbor medzinárodnej spolupráce, 

Odbor podpory projektov. 

 P SAV na základe zmien vo vedení samosprávnych orgánov SAV schválilo zmeny 

v zložení komisií SAV a v súvislosti s novými úlohami SAV v oblasti vesmírnych 

aktivít, ktoré vznikli podpísaním "Zmluvy o európskom spolupracujúcom štáte medzi 

Slovenskou republikou a Európskou vesmírnou agentúrou" (PECS), schválilo 

rozšírenie Komisie SAV pre vesmírne aktivity a jej nový štatút. 

 P SAV schválilo Pravidlá pre tlačové konferencie SAV a publikovanie aktualít na 

webovej stránke SAV. Pravidlá budú distribuované štatutárom organizácií SAV. 

 V zmysle materiálu vydaného Ministerstvom financií SR „Usmernenie k aplikácii 

zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona č. 324/2014 Z. 

z.“ P SAV uložilo organizáciám SAV povinnosť predkladať prostredníctvom 

Dislokačnej komisie SAV na predchádzajúce schválenie všetky písomné dokumenty 

týkajúce sa nakladania s nehnutelným majetkom, ku ktorému vykonávajú správu. 

Metodické usmernenie bude distribuované štatutárom organizácií SAV. 

 Na základe diskusie bol materiál Vedecké kaviarne SAVinci v Bratislave v roku 2015 

stiahnutý z rokovania a bude v prepracovanej forme predložený na nasledujúce 

zasadanie P SAV. Zapracované majú byť pripomienky týkajúce sa rozpočtu akcie 

a výberu aktérov zo SAV. Prezentácia výskumu na tejto akcii má byť vnímaná ako 

čestná úloha, primerane tomu majú byť vytipovaní vhodní prednášajúci, ktorí sú aj 

výraznými vedeckými osobnosťami, aj dobrými popularizátormi vedy.  

 

Ad 5.  K tomuto bodu rokovania bol prizvaný podpredseda SAV J. Koppel, ktorý výbor 

snemu informoval o aktuálnom stave transformačného procesu, prebiehajúcich rokovaniach 

v rámci oddelení vied a o najbližších krokoch, ktoré SAV čakajú v súvislosti so zlučovaním 



organizácií v predtransformačnom období. Informoval, že je poverený vedením pracovnej 

skupiny na riešenie organizačnej štruktúry SAV a v.v.i., ktorá bude riešiť prípravu noviel 

dokumentov SAV na základe prijatého zákona o v.v.i. Účasť členov výboru snemu v tejto 

pracovnej skupine bola dohodnutá nasledovne: Ľ. Lacinová, K. Gmucová, Z. Kusá, Ľ. 

Kľučár. Predsedníčky komôr sú ex offo aj členkami Komisie pre transformáciu SAV. J. 

Koppel tlmočil výboru snemu aj otázku niektorých organizácií SAV, týkajúcu sa ich 

zastúpenia v sneme po zlúčení v rámci prípravy pilotných projektov v.v.i. Výbor snemu 

pripraví návrh riešenia tohto problému na aprílové zasadanie Snemu SAV. 

 

Ad 6. Výbor Snemu SAV prerokoval zvolanie aprílového zasadnutia Snemu SAV, ktoré sa 

uskutoční 14. 4. 2015 o 12:30 hod. v aule SAV v priestoroch Jedálne a spoločenského centra 

v areáli SAV na Patrónke v Bratislave.  

Vzhľadom na plánované zlučovanie organizácií SAV, ktoré v niektorých prípadoch 

prebehne už k. 1. 7. 2015, výbor Snemu SAV navrhne na tomto zasadaní prijať úpravu Štatútu 

Snemu SAV, ktorá umožní všetkým organizáciám, vstupujúcim do pilotných projektov v.v.i., 

ponechať si aj po zlúčení svojich zástupcov v sneme. Materiál k tomuto bodu bude členom 

snemu distribuovaný ihneď po prerokovaní úpravy, navrhnutej členmi výboru snemu, s 

právnikmi. Materiál k bodu týkajúcemu sa Správy o činnosti SAV za rok 2014 bude členom 

snemu distribuovaný po schválení Správy o činnosti SAV za rok 2014 predsedníctvom SAV 

na jeho zasadaní 9. 4. 2014.  

Navrhnutý program plenárneho zasadnutia Snemu SAV je nasledovný:  

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia 

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

4. Kontrola plnenia uznesení Snemu SAV 

5. Novela Štatútu Snemu SAV 

6. Prerokovanie Správy o činnosti SAV za rok 2015 (P. Šajgalík) 

7. Informácia o aktuálnej situácii v SAV (P. Šajgalík) 

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

9. Rôzne 

10. Záver 

Ad 7.  Výbor snemu sa venoval kontrole plnenia uznesení snemu. Uznesenia adresované 

výboru snemu boli splnené, alebo sú v štádiu plnenia. F. Gömöry podal informáciu 

k uzneseniu č. 2. zo 16. 12. 2014. Návrh pripraviť spoločný list zainteresovaných organizácií 

ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR s požiadavkou hľadať dodatočné zdroje pre 

financovanie projektov APVV v roku 2015 nad rámec schváleného rozpočtu je v štádiu 

rokovania. Z. Kusá pripraví na zasadanie snemu sumár uznesení snemu adresovaných P SAV 

spolu so stavom ich plnenia.  

Zasadnutia P SAV dňa 9. 4. 2015 sa zúčastnia Ľ. Lacinová a Z. Kusá, zasadnutia P 

SAV dňa 14. 5. 2015 sa zúčastnia K. Nemoga a Z. Bartošová. Nasledujúce zasadnutie výboru 

Snemu SAV sa uskutoční 14. 4. 2015 o 9:30 v salóniku pri aule SAV na Patrónke.  



Ad 8. Ľ. Lacinová poďakovala prítomným za aktívnu účasť a zasadnutie výboru snemu 

ukončila o 16:45 hod. 

 

V Bratislave, 24. 3. 2015 

 

Zapísala: K. Gmucová                Ľ. Lacinová 

Overil: Ľ. Kľučár       predsedníčka Snemu SAV 


