
Stanovisko Akademickej obce ElÚ SAV, v.v.i k súčasnej situácii v SAV 

Členovia akademickej obce Elektrotechnického ústavu SAV, v.v.i. konštatujú, že je potrebné 

urýchlene nájsť východisko zo súčasného stavu, keď sa organizácie SAV stali verejnými 

výskumnými inštitúciami, ale ešte neboli zapísané do registra v.v.i. Predlžovanie právnej 

neistoty ohrozuje postavenie vedeckých pracovníkov nielen v SAV, ale na celom Slovensku. 

Berie vedcom pokoj k vedeckej práci, bráni im podávať projekty a v účasti na vedeckých 

konferenciách. Navyše, neistota v SAV odrádza mladých nádejných študentov od výberu 

vedeckej dráhy na Slovensku.  

Jediné možné východisko vidíme v dokončení transformácie organizácií SAV na v.v.i., 

v súlade so zámerom zákonodarcu podľa paragrafu 21a platného zákona o SAV. 

Východiskom nie je postup podľa paragrafov 3 až 6 zákona o VVI, čiže znovuzaloženie VVI, 

pretože by pri jeho realizácii došlo k zániku pracovno-právnych a iných zmluvných vzťahov 

organizácií. To by v praxi znamenalo chaos až kolaps organizácií SAV a spochybnenie 

všetkých úkonov, ktoré boli vykonané v čase vzniknutej, no nezapísanej VVI. Vznik takejto 

situácie reálne hrozí prijatím novely VŠ zákona o transformácii nezapísaných ústavov SAV 

v septembri 2018. 

Akademická obec ElÚ SAV je presvedčená, že súčasnú situáciu môže a musí MŠVVaŠ 

vyriešiť zápisom do registra a následným vydaním potvrdení o zápise pre všetky organizácie 

SAV. Akademická obec ElÚ SAV, v.v.i. žiada, aby MŠVVaŠ v tomto zmysle konalo.  

Akademická obec ElÚ SAV považuje nezapísanie ústavov SAV do registra VVI zo strany 

MŠVVaŠ za snahu o destabilizáciu akademického prostredia, za účelové zasahovanie do 

života ústavov SAV a za porušenie nášho základného práva, našej akademickej slobody. 

Akademická obec ElÚ SAV, v.v.i. vyzýva ostatných pracovníkov SAV, aby si akademickú 

slobodu odobrať nenechali a spolu s našimi oficiálnymi predstaviteľmi, Snemom 

SAV, Predsedníctvom SAV a odborovými organizáciami využili všetky prostriedky na 

ustanovenie právneho stavu, t.j. dosiahli zápis ústavov do registra VVI v najkratšom možnom 

čase.   

Vedecká rada ElÚ SAV, v.v.i. 

 


