
Zápisnica č. 38 z výboru Snemu SAV zo dňa 25. 5. 2015 

 

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

Nemoga, J. Palkovič, R. Passia 

Prizvaní: D. Gálik, K. Fröhlich, E. Majková, K. Marhold, P. Šajgalík, E. Višňovský (P SAV), D. 

Illéšová, A. Rusnák (OZ pracovníkov SAV),  I. Barák, M. Stano (iniciatíva Veda chce žiť!) 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Diskusia o aktuálnej situácii  

4. Rôzne 

5. Záver 

 

 

Ad 1. Zasadanie výboru Snemu SAV otvorila o 13:00 hod. presedníčka snemu Ľ. Lacinová a 

privítala predsedu SAV P. Šajgalíka. 

 

Ad 2.  Program zasadania bol schválený. Na základe návrhu predsedu SAV dala predsedníčka 

snemu hlasovať o prizvaní podpredsedov SAV a vedeckého sekretára. Návrh bol jednohlasne 

schválený. V priebehu rokovania sa na zasadanie dostavili aj vopred prizvaní zástupcovia 

iniciatívy Veda chce žiť! a Odborového zväzu pracovníkov SAV. 

 

Ad 3.  Na úvod P. Šajgalík krátko zrekapituloval priebeh legislatívneho procesu týkajúceho sa 

návrhu Zákona o verejných výskumných inštitúciách. Uviedol, že po medzirezortnom 

pripomienkovacom konaní skončenom bez rozporu a po schválení návrhu zákona Legislatívnou 

radou vlády SR zostal tento od polovice apríla medzi materiálmi nezaradenými na rokovanie 

vlády. Predsedníctvo SAV nemá oficiálnu informáciu o dôvodoch, ktoré to zapríčinili. Minulý 

týždeň bol predseda SAV oboznámený s pripomienkami Zboru poradcov predsedu vlády SR, 

ktoré zásadným spôsobom obmedzujú samosprávnosť SAV, a s ktorými sa nestotožňuje ani 

predkladateľ návrhu zákona, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR J. Draxler. Na záver 

P. Šajgalík informoval prítomných, že zvolal na utorok ráno tlačovú konferenciu, na ktorej budú 

médiá informované o stanovisku SAV k postupu legislatívneho procesu pri schvaľovaní návrhu 

Zákona o verejných výskumných inštitúciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na tejto 

tlačovej konferencii sa za Snem SAV zúčastní jeho predsedníčka Ľ. Lacinová. 

Členovia výboru Snemu SAV a prizvaní hostia diskutovali o možných hrozbách pre SAV, 

ktoré vyplývajú z návrhu zmien predložených zborom poradcov. U všetkých zúčastnených 



rezonovala najmä téma hroziacej straty samosprávnosti SAV. Diskusia sa dotkla aj 

ekonomických otázok, menovite možných problémov pri zmene formy hospodárenia počas 

riešenia projektov ŠF EÚ v prípade transformácie na v.v.i. až k 1. 1. 2017 a ochoty vzdať sa 

vlastníctva majetku zo strany SAV. Kritizované boli aj vnútorné rozpory v predloženom návrhu 

zmien, ktoré zavádzajú odlišné pravidlá pre v.v.i. vznikajúce na pôde SAV a ostatné v.v.i. Ako 

mimoriadne znepokojivú skutočnosť vnímali všetci zúčastnení aj hrozbu zrušenia organizácií 

SAV na základe administratívneho rozhodnutia a možné dopady na zamestnanosť.   

 Všetci prítomní sa zhodli na potrebe  

i. vydať spoločné vyhlásenie k zásahom do legislatívneho procesu prijímania Zákona o 

verejných výskumných inštitúciách,  

ii. zvolať protestné zhromaždenie pracovníkov SAV na 26. 5 2015, v Bratislave o 11:00 

hod. v areáli SAV na Patrónke a v Košiciach o 13:30 v aule SAV na Watsonovej ulici.  
 

Z dôvodu zefektívnenia prípravy spoločného vyhlásenia aj organizačného zabezpečenia 

protestného zhromaždenia sa zúčastnení rozdelili na dve pracovné skupiny, pričom v každej z 

nich boli zástupcovia snemu, predsedníctva, odborov aj iniciatívy Veda chce žiť! Po vypracovaní 

návrhov tieto predložili na záverečné pripomienkovanie a schválenie všetkým zúčastneným. 

Schválené spoločné vyhlásenie je prílohou tejto zápisnice. Organizačné zabezpečenie protestného 

zhromaždenia v Bratislave je nasledovné: Moderátorom zhromaždenia bude F. Gömöry, vystúpia 

na ňom postupne predseda SAV s informáciou o aktuálnej situácii, zástupca iniciatívy Veda chce 

žiť!, zástupca OZ pracovníkov SAV, a na záver predsedníčka Snemu SAV s formuláciou 

požiadaviek adresovaných vláde SR. Zúčastení schválili aj znenie spoločného mailu pracovníkom 

SAV s výzvou zúčastniť sa na protestnom zhromaždení. 

 

Ad 4.  Do tohto bodu nebola navrhnutá žiadna téma na diskusiu. 

 

Ad 5.  Predsedníčka Snemu SAV Ľ. Lacinová poďakovala všetkým zúčastneným za 

konštruktívny prístup a rokovanie výboru Snemu SAV s prizvanými hosťami ukončila o 15:45 

hod.  

 

 
 

 

V Bratislave 26. 5. 2015. 

 

Zapísala: K. Gmucová 

Overil: J. Gálik  

 

                    Ľubica Lacinová 

predsedníčka Snemu SAV 



 

Príloha 

 

Spoločné vyhlásenie 

výboru Snemu  SAV,  predsedu, podpredsedov a vedeckého sekretára SAV a výboru OZ 

pracovníkov SAV 

k zásahom do legislatívneho procesu prijímania zákona 

o verejných výskumných inštitúciách 

  

  

Slovenská akadémia vied sa dostala do situácie, ktorá by mohla ohroziť jej ďalšiu činnosť. 

Spôsobujú ju zásahy Zboru poradcov predsedu vlády SR do návrhu zákona o verejných 

výskumných inštitúciách (v. v. i.) a v ňom obsiahnutej novely zákona o SAV, ktorú pripravil 

legislatívny odbor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v spolupráci s SAV 

a zástupcami ďalších rezortov. Tento dokument bol po medzirezortnom pripomienkovom konaní 

schválený Legislatívnou radou vlády SR dňa 14. 4. 2015 bez rozporu. SAV sa s jeho znením plne 

stotožňuje. 

  

Zbor poradcov predsedu vlády SR následne predložil pripomienky k textu návrhu zákona, ktoré 

podstatne menia jeho charakter v časti novelizujúcej zákon o SAV. O existencii a neexistencii 

každého ústavu SAV má podľa tohto návrhu rozhodnúť budúci minister školstva bez zverejnenia 

kritérií a možnosti odvolania sa. Tieto zmeny zásadným spôsobom obmedzujú samosprávnosť a 

samostatnosť SAV a sú v rozpore s platným zákonom o SAV. Súčasne predstavujú ohrozenie 

zamestnanosti pracovníkov vo vede. 

  

SAV v tejto situácii jednoznačne podporuje pôvodný návrh Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu SR schválený Legislatívnou radou vlády SR a apeluje na členov Vlády SR, aby schválili 

tento návrh zákona  a odmietli zásahy predložené Zborom poradcov. 

  

V Bratislave 25. 5. 2015 

 


