Zápisnica č. 13 zo zasadnutia Výboru Snemu SAV,
ktoré sa konalo 13. 2. 2014
Prítomní: K. Gmucová, K. Iždinský, J. Klačka, M. Koóš, Z. Magurová, K. Nemoga,
P. Pristaš, J. Sedlák, M. Vrzgulová, P. Žeňuch
Hostia: J. Koppel, P. Šajgalík
Program: 1. Otvorenie a schválenie programu
2. Informácie o odporúčaniach pracovných skupín Komisie pre transformáciu
SAV (P. Šajgalík, Z. Magurová, J. Koppel)
3. Príprava plenárneho zasadania Snemu SAV
4. Rôzne
5. Záver
Ad 1. Zasadnutie výboru snemu otvorila o 14.00 hod. a ďalej viedla predsedníčka snemu
Z. Magurová. Zápisom bola poverená K. Gmucová, overovateľkou sa stala M. Vrzgulová.
Ad 2. Predsedovia pracovných skupín pre majetok (P. Šajgalík), pre riešenie organizačnej
štruktúry SAV a v.v.i. (Z. Magurová) a pre pracovno-právne otázky (J. Koppel) informovali
výbor snemu o aktuálnom stave prípravy podkladových materiálov pre Komisiu pre
transformáciu SAV. Pracovné skupiny boli vytvorené Komisiou pre transformáciu SAV
z členov predsedníctva, členov výboru snemu (nominovaných výborom snemu), riaditeľov
organizácií (nominovaných radami riaditeľov, ak v danom OV existujú) a zástupcov
odborového zväzu (nominovaných výborom OZ).
Pracovná skupina pre majetok
P. Šajgalík informoval, že:
-

Pracovná skupina vyriešila otázky právnych vzťahov k budovám, v ktorých sídli
viacero organizácií tak, že každá organizácia dostane do majetku priestory, v ktorých
sídli, pričom na správe celej budovy a spoločných priestorov sa budú podielať
spoluvlastníci spoločne. Dôvodom pre zamietnutie systému, v ktorom by bol jeden
vlastník a ostatné organizácie by boli v pozícii nájomníkov, bolo to, že terajší
užívatelia štátneho majetku by sa dostali do dvoch rôznych polôh, pričom nájomné by
muselo byť trhové, keďže v.v.i. nebude môcť prenajímať svoj majetok za symbolickú
sumu. Pracovná skupina neodporúča ani systém, v ktorom by všetky budovy prešli
pod správu SAV ako rozpočtovej organizácie.

-

Pre majetok v areáloch s parkami pracovná skupina navrhla vytvorenie Strediska
centrálnych činností, v.v.i.

-

Majetok typu konferenčných centier bude pracovná skupina riešiť na nasledujúcom
zasadnutí, nakoľko príslušným v.v.i. treba zadefinovať primárnu činnosť.

-

Na ďalšie zasadnutie bolo odložené aj riešenie hnuteľného majetku a duševného
vlastníctva.

V následnej diskusii P. Šajgalík odpovedal na otázky členov výboru snemu. Z odpovedí
vyplynulo že:

-

V prípade spoluvlastníkov budov bude treba uzatvoriť zmluvu o pravidlách
spoločného nakladania s majetkom, ak sa však organizácia rozhodne, že uprednostní
nájomný vzťah, bude to možné. Nájomcovia nebudú nikým dotovaní.

-

Pracovná skupina pre majetok nemá stanovisko k disproporcii, keď niektoré v.v.i.
dostanú do majetku nové a iné dostanú staré budovy, nakoľko sa tým nezaoberali.

-

Neexistujú materiály pracovnej supiny, ktoré by sa dali poskytnúť členom snemu.
Pracovná skupina pripravuje pre Komisiu pre transformáciu SAV len podklady
a odporúčania. Preto akékoľvek materiály môže uvoľniť na distribúciu členom snemu
len Komisia pre transformáciu SAV.

-

V rámci diskusie k harmonogramu transformácie J. Koppel v odpovedi na otázku
K. Iždinského ku spájaniu ústavov poznamenal, že P SAV dňa 6.2.2014 prijalo
uznesenie definujúce časový rámec pre rokovania o spájaní ústavov v súvislosti
s transformáciou na v.v.i. Toto je jediné nateraz platné rozhodnutie, podpredsedom
OV bolo uložené dokončiť rokovania o spájaní ústavov aj s časovým plánom do
májového zasadnutia P SAV. V tejto súvislosti si treba uvedomiť, že rozpočtové
a príspevkové organizácie riešiace projekty Štrukturálnych fondov EÚ.

Pracovná skupina pre riešenie organizačnej štruktúry SAV a v.v.i.
Z. Magurová informovala že:
-

Pracovná skupina odporúča zasahovať do Zákona o SAV v najmenšej možnej miere a
nemeniť názvoslovie, a zotrvať na doterajších orgánoch.

-

Najväčšie zmeny sa budú týkať tretej časti zákona venovanej organizáciám SAV.
Pracovná skupina navrhuje zaviesť do zákona pojem ústav, pričom ide o súčasnú
podobu ústavu, avšak bez právnej subjektivity, keďže tú budú mať v.v.i. V zákone by
potom bolo zadefinované, že organizácie typu v.v.i sa môžu členiť na ústavy. Význam
slova „môžu“ spočíva v zachovaní možnosti, že na organizáciu typu v.v.i. sa
pretransformujú viaceré ústavy spolu ale môže byť tvorená aj len jedným ústavom.

-

Každý ústav by podľa návrhu mal mať minimálne jedného zástupcu v Sneme SAV. Či
to bude jeden zástupca za ústav, alebo či sa prijme model, ktorý by zohľadňoval
veľkosť ústavu čo do počtu členov akademickej obce, bude zadefinované v Štatúte
Snemu SAV.

-

Do návrhu novely Zákona o SAV sa zapracovávajú krízové riešenia, aby SAV
nemohla zostať bez štatutárneho zástupcu.

V následnej diskusii Z. Magurová odpovedala na otázky členov výboru snemu. Z odpovedí
vyplynulo že:
-

Pracovná skupina riešila aj „poistky“, brániace riaditeľovi v.v.i. svojvoľne zrušiť
niektorý z ústavov. Z tohoto dôvodu navrhla v zákone zadefinovať akademické obce
na všetkých úrovniach, t.j. až po akademickú obec ústavu. Sľubovaná nezávislosť
ústavov vo vednej a personálnej politike po ich spojení do v.v.i. sa dá totiž reálne
dosiahnuť len jej zakotvením v zákone.

-

Je nutné paralelne začať pracovať na príprave štatútov a organizačných poriadkov pre
všetky úrovne organizačnej štruktúry SAV v podmienkach po transformácii. Ochota
ústavov SAV spájať sa je pochopiteľne závislá na tom, ako jasne sú zadefinované
podmienky po spojení do v.v.i. Tu si však musíme uvedomiť, že k finálnemu riešeniu
hneď nedospejeme, keďže k zmenám môže prichádzať v celom priebehu
legislatívneho procesu.

Pracovná skupina pre pracovno-právne vzťahy
J. Koppel informoval o návrhoch tejto pracovnej skupiny:
-

Obsadzovanie pracovných miest tvorivých zamestnancov sa bude uskutočňovať
výberovým konaním na základe vnútorných predpisov spravidla na 5 rokov.
Výberové konanie by sa nemalo týkať tvorivého zamestnanca na riešenie projektu,
z ktorého budú hradené jeho platové náležitosti.

-

Novovzniknuté v.v.i. preberú všetky pracovnoprávne záväzky terajších organizácií
(ústavov) voči zamestnancom týchto organizácií. Do 12 mesiacov od svojho vzniku
vypíšu výberové konania na obsadenie pracovných miest tvorivých zamestnancov.

-

Odmeňovanie sa bude riadiť Zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Pracovná skupina odporúča
podať návrh na novelu tohto zákona v tom zmysle, že na (návrh by sa mal týkať celej
SAV, nielen tvorivých) zamestnancov SAV sa nebude vzťahovať limit osobného
príplatku vo výške 100 % platovej tarify najvyššieho platového stupňa platovej triedy,
do ktorej je zamestnanec zaradený.

V následnej diskusii J. Koppel odpovedal na otázky členov výboru snemu. V diskusii odznelo
že:
-

Výberové konania na obsadenie pracovných miest tvorivých zamestnancov by mali
byť vypísané v prvom roku po vzniku v.v.i. na tie pracovné miesta, u ktorých sú
uzatvorené pracovné zmluvy na dobu neurčitú a tie pracovné miesta, u ktorých sa
končí platnosť pracovných zmlúv na dobu určitú.

-

Predbežná predstava o zložení výberových komisií je, že by mohli byť vytvorené na
základe atestačných komisií pri ústavoch doplnenými o zástupcov vedeckých rád
a odborov. Zmluvy bude na základe odporúčania takejto komisie podpisovať
štatutárny zástupca príslušnej v.v.i.

-

Riaditeľ v.v.i. bude menovaný na základe výberového konania.

Ad 3. Výbor snemu pripravil program nadchádzajúceho plenárneho zasadania Snemu SAV,
ktoré bude venované informáciám o stave príprav na transformáciu SAV.
Výbor snemu konštatoval, že v súčasnosti nemá žiadne podkladové materiály, ktoré by mohol
rozposlať členom snemu.
V súvislosti s prípravou zasadania snemu výbor snemu prijal nasledovné uznesenia:

-

poveril predsedníčku snemu rozposlať členom Snemu SAV a členom Predsedníctva
SAV pozvánky na zasadanie snemu dňa 20. 2. 2014 s navrhnutým programom,

-

poveril predsedníčku snemu prizvať na zasadanie snemu expertov z Ústavu štátu
a práva SAV, podieľajúcich sa na príprave pargarafového znenia novely Zákona
o SAV a ďalších vyvolaných noviel zákonov,

-

poveril presedníčku snemu požiadať predsedu SAV o sprístupnenie aktuálnych
materiálov týkajúcich sa transformácie SAV na distribúciu členom snemu
v dostatočnom predstihu pred zasadaním snemu.

Ad 4. V rámci diskusie k vyššie uvedeným témam, týkajúcich sa transformácie SAV výbor
snemu skonštatoval, že je potrebné začať systematickú prácu na novelizovaných zneniach
dokumentov SAV, menovite štatútov samosprávnych orgánov SAV a organizačných
poriadkov útvarov na všetkých úrovniach plánovanej organizačnej štruktúry SAV po
transformácii.
Výbor snemu sa v krátkej dobe opätovne zaoberal neplnením uznesenia snemu, ktorým tento
zaviazal P SAV distribuovať zápisnice zo zasadaní P SAV vrátane relevantných príloh.
Výbor snemu konštatuje, že informatívny charakter napr. uznesenia č. 204 z 9. zasadnutia
P SAV je pre členov snemu i riaditeľov organizácií nulový. Predsedovia komôr, zástupcovia
výboru snemu, zúčastňujúci sa na zasadaní P SAV, majú síce tieto materiály k nahliadnutiu,
avšak nemôžu ich ďalej distribuovať členom snemu, nakoľko ide o materiály predsedníctva
SAV a nie výboru snemu SAV. Výbor snemu napríklad nevidí ani dôvody pre absenciu
príloh ekonomického charakteru k zápisnici z 9. zasadnutia P SAV, nakoľko rozpočty
nepodliehajú utajeniu a povinne su uvádzané vo výročných správach organizácií.
Na ďalších zasadnutiach pracovnej komisie pre majetok sa po abdikácii M. Koóša bude za
vybor snemu zúčastňovať K. Nemoga.
Ad 5. Z. Magurová poďakovala prítomným za aktívnu účasť a zasadnutie výboru snemu
ukončila o 16.45 hod.
V Bratislave 18. 2. 2014
Zapísala: K. Gmucová
Overila: M. Vrzgulová

JUDr. Z. Magurová, v. r.
predsedníčka Snemu SAV

