
 

Zápisnica z 58. zasadnutia výboru Snemu SAV, ktoré sa konalo 

dňa 21. 7. 2016 od 9:00 hod. v zasadačke č. 11 P SAV Štefánikova 49, Bratislava 

 

Prítomní:  

Zuzana Bartošová, Ján Gálik (prostredníctvom skype), Katarína Gmucová, Fedor Gömöry, 

Ľuboš Kľučár, Zuzana Kusá, Ľubica Lacinová, Ján Palkovič 

 

Ospravedlnení: Karol Nemoga, Radoslav Passia 

 

Prizvaný k bodu 3: Juraj Koppel, podpredseda SAV pre ekonomiku 

 

Program (uznesenia a zápisy): 

 

1/ Otvorenie 

Zasadnutie výboru Snemu SAV, ktorý sa stretol v uznášaniaschopnej väčšine o 9:00 hod., 

otvorila predsedníčka Snemu SAV Katarína Gmucová. Za zapisovateľku prítomní zvolili 

Zuzanu Bartošovú, za overovateľa  Jána Palkoviča.  

 

2/ Schválenie programu zasadnutia 

Navrhnutý program prítomní jednomyseľne schválili. 

 

3/ Prerokovanie aktuálnej situácie v súvislosti s viazaním výdavkov rozpočtovej kapitoly 

SAV 

Katarína Gmucová uviedla nastolený problém a požiadala Juraja Koppela o objasnenie 

aktuálnej situácie. Zároveň prítomní diskutovali o formulácii vyhlásenia a jednomyseľne 

odsúhlasili nasledovnú:  

 

Vyhlásenie výboru Snemu SAV  

k viazaniu výdavkov rozpočtovej kapitoly SAV  

 

 

Výbor Snemu Slovenskej akadémie vied protestuje proti viazaniu výdavkov rozpočtovej 

kapitoly SAV zdôvodňovanému potrebou kompenzácie nízkych výkupných cien mlieka a 

valorizácie miezd pedagogických a odborných zamestnancov a učiteľov vysokých škôl.  

Pri tvorbe návrhu Osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl (217/2016 Z. 

z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov) boli vynechaní výskumní zamestnanci nielen SAV, ale 

aj samotných vysokých škôl napriek tomu, že sú aktívne zapojení do vysokoškolského 

vzdelávania prvého, druhého a najmä tretieho stupňa. Ohlásené viazanie rozpočtu ich 

znevýhodnenie ďalej prehlbuje, pretože sa nevyhnutne dotkne miezd aj prostriedkov na 

samotný výskum. 

Žiadame Ministerstvo financií SR, aby rešpektovalo 



 Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016-2020, v ktorom o. i. uvádza: „Vláda 

vynaloží úsilie na posilnenie financovania výskumu a vývoja z prostriedkov štátneho 

rozpočtu“;  

 hlavnú tému slovenského predsedníctva v oblasti výskumu, definovanú ako opatrenia 

na podporu mladých výskumníkov, zvýšenia atraktivity vedeckej kariéry a posilnenia 

investícií do ľudského potenciálu vo výskume a vývoji; 

 nutnosť odstrániť dlhodobé podfinancovanie vedy a výskumu na Slovensku 

v porovnaní so štandardom v európskom výskumnom priestore  

a zrušilo viazanie výdavkov rozpočtovej kapitoly SAV.  

Prítomní sa uzniesli, že Vyhlásenie výboru Snemu SAV k viazaniu výdavkov rozpočtovej 

kapitoly SAV pošle Katarína Gmucová Predsedníctvu SAV, ministrovi financií, na vedomie 

ministrovi školstva a tiež Stanislavovi Ščepánovi, vedúcemu referátu pre komunikáciu 

a médiá, aby ho zverejnil na www stránke SAV a poskytol médiám. 

 

4/ Rôzne 

- nasledujúce rokovanie výboru Snemu SAV bude 9. augusta o 13:00 hod., pozvánky 

s navrhovaným programom pošle Katarína Gmucová prítomným v predstihu 

niekoľkých dní  

- Katarína Gmucová navrhla otvoriť problematiku prípravy volieb do P SAV na 

augustovom zasadaní výboru snemu 

- na rokovaní P SAV, ktoré bude pravdepodobne 8. septembra, sa za výbor Snemu SAV 

zúčastní Ľuboš Kľučár 

- prvé jesenné zasadnutie výboru Snemu SAV bude s najväčšou pravdepodobnosťou 13. 

septembra, termín predsedníčka Snemu SAV členom výboru Snemu SAV včas upresní 

- Ľubica Lacinová predniesla návrh, aby výbor Snemu SAV vyzval P SAV k reakcii na 

súčasné ohrozenie slobody vedeckého bádania v Turecku. V Turecku bolo okrem 

iného vyše 1500 dekanov vyzvaných k abdikácii, akademickí pracovníci dostali zákaz 

vycestovať z krajiny. Situácia sa môže nepriaznivo dotknúť aj spolupráce SAV s 

TÜBITAK-om. Prítomní jednohlasne súhlasili s nasledovným znením návrhu, ktoré 

Katarína Gmucová zašle Predsedníctvu SAV:   

Navrhujeme Predsedníctvu SAV, aby zaujalo stanovisko k súčasnej situácii v Turecku, 

v ktorom by žiadalo rešpektovanie akademických slobôd. 

Žiadny z prítomných sa v tomto bode programu už do diskusie neprihlásil. Katarína Gmucová 

poďakovala členom výboru Snemu SAV za účasť a zasadnutie ukončila o 10:30 hod. 

 

V Bratislave, 25. 7. 2016 

zapísala: Zuzana Bartošová     Katarína Gmucová 

overil: Ján Palkovič            predsedníčka Snemu SAV 

 


