
Zápisnica č. 40 zo zasadnutia výboru Snemu SAV, 

ktoré sa konalo 14. 7. 2015 v zasadačke č. 11 v budove P SAV 

 

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

K. Nemoga, R. Passia 

Ospravedlnený: J. Palkovič 

Program:  1.  Otvorenie  

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Informácia o rokovaní s predsedom Zboru poradcov predsedu vlády SR (Ľ. 

Lacinová) 

4. Informácia o zasadnutí P SAV 9. 7. 2015 (K. Gmucová) 

5. Informácia o práci pracovnej skupiny pri Komisii pre transformáciu SAV (K. 

Gmucová) 

6. Informácia o práci pracovnej skupiny pre prípravu zásad výkonového 

financovania organizácií SAV (Ľ. Lacinová) 

7. Informácia o práci Komisie pre transformáciu SAV (K. Gmucová) 

8. Rôzne 

9. 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, overovateľkou sa stala Z. Kusá. 

Ad 3. Na základe listu predsedníčky Snemu SAV, v ktorom požiadala predsedu Zboru 

poradcov predsedu vlády SR Vladimíra Faiča o sprostredkovanie diskusie s autorom/mi 

sporných pripomienok k návrhu Zákona o verejných výskumných inštitúciách, prišlo 

k stretnutiu troch zástupcov výboru Snemu SAV s predsedom Zboru poradcov predsedu vlády 

SR Vladimírom Faičom a Jozefom Červenkom z Úradu vlády SR. Delegáciu výboru snemu 

tvorili Ľ. Lacinová, K. Gmucová a J. Palkovič. O priebehu rokovania informovala Ľ. 

Lacinová. Uviedla, že úvodom informovala predsedu zboru poradcov o dôvodoch, ktoré nás 

viedli k iniciovaniu tohto stretnutia a vysvetlila, čím nás znepokojili návrhy zásahov do 

znenia návrhu Zákona o v.v.i. a v ňom obsiahnutej technickej novely Zákona o SAV. 

Vyjadrila našu vôľu diskutovať s autorom/mi týchto návrhov. Predseda zboru poradcov 

v reakcii na jej slová uviedol, že pripomienky pochádzajú z prostredia zamestnávateľských 

klubov a združení, zbor poradcov je len sprostredkovateľom. V následnej diskusii členovia 

našej delegácie zdôrazňovali a odôvodňovali potrebu zachovania SAV ako samosprávnej 

organizácie. Záver rokovania sa niesol v duchu, že obidve strany si prajú pokračovanie 

legislatívneho procesu prijímania Zákona o v.v.i., avšak len v prípade, ak tento zákon bude 

dobrý. Je potrebné hľadať riešenie, ktoré ako „dobré“ dokážu označiť všetky zúčastnené 

strany. Aby sa zákon dostal do parlamentu ešte v tomto funkčnom období, musí sa také 

riešenie nájsť najneskôr do augustového zasadania vlády.  



Ad 4. O priebehu zasadnutia Predsedníctva SAV, ktoré sa uskutočnilo 9. 7. 2015, 

informovala K. Gmucová. Z informácií vyberáme: 

 V rámci kontroly plnenia uznesení boli kontrolované aj uznesenia Snemu SAV 

adresované P SAV.  Bolo konštatované, že v stave priebežného plnenia je uznesenie 

týkajúce sa vypracovania základných téz noviel dokumentov SAV (viď. aj body 5. a 7. 

zápisnice). Splnenie uznesenia poverujúceho predsedu SAV rokovaním o možnosti 

poskytovania doktorandského štúdia v raritných odboroch sa ukázalo byť limitované 

zložitým právnym pozadím problému a je reálne až v rámci prípravy „veľkej“ novely 

Zákona o SAV.  

 Bol schválený návrh opatrení  vyplývajúcich z dokumentu SAV 2020 (viď príloha 

Zápisnice z 26. zasadnutia P SAV). V otázke zámerov ESO pre SAV už boli 

Ministerstvu vnútra SR odoslané podklady pre rokovania, čaká sa na ich reakciu.   

 Na základe dofinancovania Programu SASPRO Ministerstvom školstva, vedy, 

výskumu a športu SR schválilo P SAV čiastočné vrátenie viazania mzdového fondu 

vyčleneného pre SASPRO a uložilo začať negociáciu grantovej zmluvy s 

hostiteľskými organizáciami desiatich vybraných účastníkov v rámci druhej výzvy 

Programu SASPRO. 

 Bol schválený Etický kódex SAV, bolo uložené zverejniť ho na webovej stránke SAV. 

 P SAV prerokovalo a schválilo s pripomienkami Návrh na prehodnotenie koeficientov 

kvality v jednotlivých komisiách VEGA tak, aby minimálny rozdiel medzi 

jednotlivými kategóriami bol daný koeficientami 1.25 pre kategóriu A, 1.00 pre B a 

0.75 pre C.  Uložilo financovať len projekty v kategóriách A, B, C. Uvedený princíp 

nevylučuje použiť väčšiu diferenciáciu medzi koeficientami a tiež použitie ďalších 

špecifických kritérií vyplývajúcich zo štruktúry vedných disciplín obsiahnutých v 

komisii. 

 V oblasti popularizačných aktivít P SAV schválilo usporiadanie workshopu 

v Kongresovom centre Smolenice pre pracovníkov SAV, ktorí sa tejto problematike 

venujú. Zaoberalo sa aj organizačným a finačným zabezpečením akcií v rámci Dní 

otvorených dverí SAV a Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2015. 

 

Ad 5 . Komisia pre transformáciu SAV (KPT) na svojom zasadaní 15. 6. 2015 rozhodla 

o vytvorení dvoch pracovných skupín. Prvá z nich dostala za úlohu pripraviť podklady na 

zasadanie KPT k možnostiam riešenia situácie v legislatívnom procese prijímania Zákona 

o v.v.i. a v ňom obsiahnutej technickej novely Zákona o SAV, k návrhu podpredsedu výboru 

NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport pripraviť širšiu novelu zákona o SAV a k 

príprave téz Štatútu SAV. Táto pracovná skupina sa zišla v období medzi zasadaniami výboru 

snemu dvakrát. Dospela k záveru, že znenie návrhu zákona v podobe, v akej prešiel 

doterajším legislatívnym procesom, je vyhovujúce. V prípade, že by sa paralelne vytvorili dva 

samostatné zákony (Zákon o v.v.i. a tzv. „veľká“ novela Zákona SAV), bolo by nutné  

technickú novelu (transformačné paragrafy) zo zákona vyňať a v zákone odkázať na osobitný 

právny predpis, ktorým by bola samostatná novela Zákona o SAV. Novela zákona o SAV by 

musela prejsť rokovaním Snemu SAV, ako aj opäť celým legislatívnym procesom vrátane 

medzirezortného pripomienkovacieho konania. To pochopiteľne vyžaduje časové horizonty 



presahujúce funkčné obdobie tohto parlamentu.  V otázke prípravy téz Štatútu SAV pracovná 

komisia skonštatovala, že v prípade aktuálnej verzie technickej novely sú potrebné len 

technické úpravy Štatútu SAV. Situácia by bola odlišná v prípade tzv. „veľkej“ novely, avšak 

v takom prípade by bolo potrebné vopred pripraviť aspoň tézy tejto novely.  

Ad 6.  Druhá pracovná skupina vytvorená pri KPT 15. 6. 2015 mala riešiť prípravu zásad 

výkonového financovania organizácií SAV. Medzi rokovaniami KPT sa zišla dvakrát. Na 

prvom zasadaní definovala tri piliere, na základe ktorých by sa výkonové financovanie 

uskutočňovalo: projekty VEGA vrátane ich hodnotenia agentúrou, výsledky akreditácie, 

výsledky každoročného hodnotenia (evaluácie). Medzi rokovaniami pracovnej skupiny boli 

v rámci jednotlivých oddelení zvolané spoločné zasadania členov P SAV a členov výboru 

Snemu SAV (v 2. OV sa zúčastnil aj predseda RR2 J. Váľka), na ktorých bol prediskutovaný 

návrh troch pilierov a predstavy o ich vzájomných pomeroch. Prvé a tretie oddelenie vied sa 

nedokázali stotožniť s prvým menovaným pilierom, ktorým by mala byť VEGA. Na druhom 

rokovaní pracovnej skupiny bol definovaný aj princíp, že prerozdeľovanie mzdových 

prostriedkov podľa uvedených pilierov sa bude vykonávať  v rámci oddelení vied. Pracovná 

skupina ďalej pracuje na príprave zásad výkonového financovania a predloží ich na diskusiu 

na septembrovom zasadaní Snemu SAV. Schvaľovanie prediskutovaných zásad sa 

predpokladá najskôr na decembrovom zasadaní snemu.  

Ad 7. Na zasadaní Komisie pre transformáciu 30. 6. 2015 boli podané informácie o aktuálnej 

situácii a o prebiehajúcich rokovaniach k Zákonu o v.v.i. KPT prerokovala materiály 

predložené pracovnými skupinami. V otázke prípravy téz základných dokumentov SAV 

v potransformačnom období pre prípad platnosti technickej novely sa KPT stotožnila so 

záverom pracovnej skupiny, ktorá doporučila len technické úpravy Štatútu SAV reflektujúce 

znenie technickej novely. Potrebná však bude zásadnejšia novelizácia Štatútu Snemu SAV, 

nakoľko aktuálne platná úprava zachovania si členstva v sneme pre pôvodné organizácie aj po 

ich zlúčení alebo splynutí platí len do konca tohto funkčného obdobia Snemu SAV.  

KPT v rámci úvah o príprave tzv. „veľkej novely“ Zákona o SAV prijala uznesenie, že P SAV 

pripraví na ďalšie zasadanie KPT návrhy alternatív kreovania Predsedníctva SAV, výbor 

Snemu SAV pripraví návrhy  alternatív kreovania Snemu SAV, termín: nasledujúce zasadanie 

KPT 11. 8. 2015. Keďže variantných riešení situácie je viacero, KPT dospela k názoru, že táto 

novela musí byť urobená na báze predchádzajúcej vnútroakademickej diskusie. K. Gmucová 

navrhla, že výbor snemu takúto diskusiu zorganizuje.  

Výbor snemu prediskutoval možnosti riešenia a rozhodol, že v prvom kole členovia výboru 

snemu navrhnú zmeny Štatútu SAV spôsobom pripomienkovacieho konania k aktuálne 

platnému Štatútu Snemu SAV. Okrem zastúpenia organizácií v sneme môže byť riešené napr. 

aj zadefinovanie postupu pri odvolávaní členov P SAV a iné. Na nasledujúcom augustovom 

zasadaní výboru snemu budú návrhy/pripomienky zosumarizované a následne poslané členom 

snemu a členom P SAV na ďalšie pripomienkovanie. Takto vytvorený materiál bude 

predložený na diskusiu na septembrové zasadanie snemu.   

Ad 8. Ľ. Lacinová informovala o listoch, ktoré boli doručené na adresu Snemu SAV a týkali 

sa zmien v zložení vedeckých rád organizácií a zmien zástupcov organizácií v sneme. K. 



Nemoga tlmočil stanovisko K. Fröhlicha z pracovnej skupiny pre výkonové kritériá, že o 

prerozdelení mzdových prostriedkov pred zavedením výkonového financovania by mali  

rozhodovať členovia P SAV za príslušné oddelenia vied, nie komory snemu. Výbor túto 

otázku prediskutoval a zhodol sa na tom, že pri prechode na výkonové financovanie 

k predpokladanému dátumu 1. 1. 2016 je tento problém neaktuálny. Z. Kusá pripomenula, že 

v každom oddelení by sa mohli stanoviť proporcie prerozdeľovania inak, pretože 

prerozdeľovanie sa bude uplatňovať v rámci oddelení.   

Výbor sa v predstihu zaoberal aj prípravou septembrového zasadania snemu. Vzhľadom na 

objem a povahu materiálov, ktoré budú predložené na rokovanie, bude snem pravdepodobne 

celodenný a budú mu predchádzať aj zasadania komôr. 

 

Ad 9. Ľ. Lacinová poďakovala prítomným za aktívnu účasť a zasadnutie výboru snemu 

ukončila o 15:55 hod. 

 

V Bratislave, 17. 7. 2015 

 

Zapísala: K. Gmucová                Ľ. Lacinová 

Overila: Z. Kusá       predsedníčka Snemu SAV 


