
Zápisnica zo 45. (mimoriadneho) zasadnutia výboru Snemu SAV dňa 6. 10. 2015 

 

Prítomní: K. Gmucová, F. Gömöry, Ľ. Kľučár, Z. Kusá, Ľ. Lacinová, J. Palkovič, R. Passia 

Ospravedlnení: Z. Bartošová, J. Gálik, K. Nemoga 

Prizvaní: P. Šajgalík, J. Koppel, K. Fröhlich,  E. Višňovský, D. Gálik 

 

Program:  1) Otvorenie, schválenie zapisovateľa a overovateľa 

  2) Diskusia o aktuálnych problémoch 

3) Rôzne 

  4) Záver. 

 

 

1) Mimoriadne zasadnutie výboru Snemu SAV bolo zvolané na žiadosť P SAV. Zasadnutie začalo 

o 14.00 hod, otvorila ho predsedníčka Snemu SAV Ľ. Lacinová. Výbor určil zapisovateľa (F. 

Gömöry) a overovateľa zápisnice (R. Passia).  

2) Predseda SAV P. Šajgalík a podpredseda SAV J. Koppel informovali členov výboru o aktuálnej 

situácii okolo procesu prijímania zákona o v. v. i. , ktorý by mohla prerokovať vláda na 

zasadnutí 7. 10. 2015. Súčasťou zákona má byť súpis prioritného majetku, v tejto súvislosti 

vyvstal problém „neadresných“ nehnuteľností a infraštruktúry v areáli SAV na Patrónke. P. 

Šajgalík uviedol, že z hľadiska budúceho možného rozvoja (výstavba nových budov pre 

potreby ústavov) by bolo lepšie, keby tento majetok prešiel do majetku niektorej 

z organizácií SAV, ktorá bude transformovaná na v. v. i. Upozornil, že v návrhu zákona je 

možnosť bezodplatného prevodu majetku medzi organizáciami v. v. i., pokiaľ na to budú 

dostatočné dôvody. Diskutovalo sa o možných riešeniach tohto prevodu. Ako hlavné 

alternatívy zvažované predsedníctvom SAV boli spomenuté 1.) zapísanie dotknutých 

nehnuteľností  na THS ÚSV SAV a 2.) založenie novej rozpočtovej organizácie, na ktorú bude 

zapísané užívanie tohto majetku. Členovia výboru požiadali o objasnenie viacerých súvislostí, 

ktoré treba zvažovať pri tomto rozhodnutí. Osobitné otázky sa týkali časových nárokov 

jednotlivých riešení (vznik novej rozpočtovej organizácie), konzultovania návrhov riešenia so 

štatutármi organizácií (THS ÚSV SAV) a rýchlosti samotného rozhodovania v tejto veci. 

Predseda SAV požiadal výbor snemu o stanovisko k prezentovanému postupu, ktorý by sa 

realizoval uzneseniami Predsedníctva SAV. Po diskusii výbor prijal nasledovné uznesenie 

(hlasovania sa nezúčastnila členka výboru Z. Kusá, ktorá rokovanie skôr opustila kvôli iným 

povinnostiam): 

Výbor Snemu SAV súhlasí so zámerom previesť nehnuteľný majetok, ktorý v minulosti 

spravovala Správa účelových zariadení SAV, na rozpočtovú organizáciu, ktorá po schválení 

zákona o v. v. i. prejde do formy v. v. i.  

3) Výbor sa dohodol na termínoch: riadna schôdza výboru 13. 10. 2015, zasadnutie Snemu SAV 

3. 11. 2015.  

4) Zasadnutie výboru skončilo o 15.25 hod. 

 



V Bratislave 7. 10. 2015 

 

Zapísal: F. Gömöry 

Overil: R. Passia        Ľ. Lacinová 

        predsedníčka výboru Snemu SAV 


