
Zápisnica č. 47 z mimoriadneho zasadnutia výboru Snemu SAV, 

ktoré sa konalo 16. 11. 2015 

 

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

Ospravedlnení: Z. Bartošová, K. Nemoga, J. Palkovič, R. Passia 

Program: 1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Diskusia o Spoločnom vyhlásení Predsedníctva SAV a Odborového zväzu SAV 

4. Záver 

 

Ad 1. Zasadnutie výboru snemu otvorila o 14:00 hod. a ďalej viedla predsedníčka snemu Ľ. 

Lacinová.  

Ad 2, Program zasadania bol schválený, zápisom bola poverená K. Gmucová, overovateľkou 

sa stala Z. Kusá. 

Ad 3. Ľ. Lacinová informovala prítomných členov výboru snemu o zámere P SAV zvolať na 

stredu 18. novembra 2015 tlačovú konferenciu k zastaveniu legislatívneho procesu 

schvaľovania zákona o verejných výskumných inštitúciách. Tento zámer, ako aj príprava 

písomného vyhlásenia pre tlač, boli jedným z bodov prerokovaných na novembrovom 

zasadaní P SAV. Schválené vyhlásenie P SAV, ku ktorému sa pripojili aj predstavitelia 

odborového zväzu SAV, mali členovia výboru snemu vopred k dispozícii v písomnej forme. 

Ľ. Lacinová upozornila, že nie je možné meniť text vyhlásenia, jedinými alternatívami je 

pripojiť alebo nepripojiť sa k vyhláseniu, ktoré už schválilo P SAV. 

Následne sa rozprúdila diskusia, v ktorej členovia výboru snemu vyjadrovali svoje postoje 

k predloženému textu a spôsobu jeho schvaľovania. Viacerí diskutujúci vyjadrili výhrady 

k formuláciám v druhom a treťom odseku vyhlásenia a uvítali by možnosť pozmeniť ich, 

prípadne niektoré vety vypustiť. Nakoniec však prevládol názor, že je potrebné verejnosti cez 

médiá ozrejmiť náš postoj k zastaveniu legislatívneho procesu a poukázať na fakt, že nám nie 

sú známe dôvody, ktoré k aktuálnemu stavu viedli. Toto sa prejavilo v hlasovaní členov 

výboru snemu o pripojení sa k spoločnému vyhláseniu P SAV a OZ SAV, ktoré bolo 

schválené pomerom hlasov 5:1. Na základe tohto stanoviska výboru snemu sa na tlačovej 

konferencii zúčastní aj zástupkyňa výboru snemu K. Gmucová. 

Ad 4. Ľ. Lacinová poďakovala prítomným za aktívnu účasť a zasadnutie výboru snemu 

ukončila o 14:45 hod. 

 

V Bratislave, 20. novembra 2015 

 

Zapísala: K. Gmucová              Ľ. Lacinová 

Overila: Z. Kusá       predsedníčka Snemu SAV 

 


