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Zápisnica z rokovania Snemu SAV dňa 10. 1. 2017 od 8:30 hod. 

v aule SAV v priestoroch Jedálne a spoločenského centra  

v areáli SAV na Patrónke v Bratislave. 

 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Prizvaní: kandidáti na členstvo v Predsedníctve SAV jednotlivo k prezentácii svojho programu  

 
Zasadnutie sa uskutočnilo v aule SAV v priestoroch Jedálne a spoločenského centra v areáli 
SAV na Patrónke v Bratislave s nasledovným programom: 
 
1. Otvorenie 
2. Schválenie programu zasadnutia 
3. Voľba pracovných komisií (mandátovej a návrhovej), zapisovateľa a overovateľa 
4. Prezentácie kandidátov na členov predsedníctva akadémie vo funkčnom období 2017 – 
2021 
5. Schválenie interpretácie bodu (8) Volebného poriadku snemu na voľbu kandidátov na 
členov predsedníctva a akadémie 
6. Záver 
 
 
K bodu 1 
Zasadnutie otvorila o 8:40 hod. predsedníčka Snemu SAV K. Gmucová. Privítala nových 
členov snemu, ktorými sa stali MVDr. D. Antolová, PhD., Parazitologický ústav SAV, Ing. Z. 
Sulová, DrSc., Centrum biovied SAV ( Ústav molek. fyziológie a genetiky SAV) a Ing. Ľ. 
Škultéty, DrSc., Biomedicínske centrum SAV (Virologický ústav).   
 
K bodu 2  
Pôvodný program bol doplnený o bod 5, v ktorom sa ujasní spôsob úpravy hlasovacích 
lístkov pre 1. kolo volieb (v komorách). 
 
K bodu 3 
Snem schválil zloženie pracovných komisií, zapisovateľa a overovateľa: 
Mandátová komisia: J. Gálik (predseda), M. Tyšler, S. Konečný 
Návrhová komisia: Z. Kusá (predsedníčka), K. Nemoga, J. Sedlák 
Zapisovateľ: F. Gömöry 
Overovateľka: Z. Bartošová 
 
K bodu 4 
Podľa pripraveného harmonogramu (v abecednom poradí) vystúpili jednotlivo kandidáti na 
členov Predsedníctva SAV pre nasledujúce funkčné obdobie. Každý z nich v 5-minútovom 
vystúpení oboznámil snem so svojím programom, ktorý členovia snemu dostali v písomnej 
podobe pred zasadnutím snemu. Po každom vystúpení kandidáti odpovedali na otázky od 
členov snemu. Nasleduje stručné zachytenie diskusie. 
 
G. Bianchi:  
Otázka (F. Gömöry): Ako hodnotí poslednú akreditáciu, aké by mali byť dopady? 
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Odpoveď: Akreditácia bola dobrá vec, dala by sa vylepšiť, dopady by mali byť, ale nie ročné 
evalvácie. 
 
Otázka (K. Flachbart): Ako zabezpečiť stabilné financovanie? 
Odpoveď: Je to v rôznych aspektoch mojej vízie, malo by to byť založené na produkcii 
vedeckých výsledkov. 
 
Otázka (L. Hluchý): Ako by mala vyzerať roadmapa SAV? 
Odpoveď: Financovanie (vrátane politického vyjednávania), intenzívna vedecká stratégia. 
 
Otázka (J. Gálik): Transformácia - v čom je rozpor medzi pravdou a poriadkom? 
Odpoveď: Ak sa budú musieť ústavy zlučovať z toho dôvodu, že po transformácii malé 
pracoviská neprežijú. 
 
Otázka (Z. Kusá): Aký by mal byť postup hľadania pravdy? 
Odpoveď: Dialóg všetkých, ktorých sa to týka, hľadanie konsenzu napr. o potrebe zlučovania 
ústavov v 3. oddelení.  
 
Otázka (P. Cifra): Aké by malo byť zastúpenie ústavov v sneme? 
Odpoveď: Nepreferujem žiadne riešenie, budem rešpektovať rozhodnutie snemu. 
 
Otázka (I. Broska): Aké by malo byť minimálne financovanie? 
Odpoveď: Máme subminimálne financovanie a ústavy bojujú o prežitie, nemôžeme od nich 
čakať intelektuálny nadhľad a altruizmus. 
  
 
K. Fröhlich:  
Otázka (L. Hluchý): Ako premietnuť do výkonového financovania účasť v H2020? 
Odpoveď: Je to jeden z indikátorov. 
 
Otázka (L. Hluchý):  Čo je to nadpriemerné pracovisko? 
Odpoveď: Ukáže to každoročné hodnotenie 8 indikátorov. 
 
Otázka (L. Hluchý):  Ako spraviť cestovnú mapu stratégie výskumu pre ústavy 1. OV? 
Odpoveď: Naša hlavná úloha je prispievať k vedeckým výsledkom, prispievať k všeobecnému 
poznaniu, či už globálne alebo lokálne, cestovná mapa môže vzniknúť na základe interakcie s 
riaditeľmi ústavov. 
 
Otázka (O. Križanová): Ako vytvoriť fond na výkonové financovanie? 
Odpoveď: Áno, rozpočet je napätý, ale v tomto roku je priestor na založenie takéhoto fondu 
bez toho, aby sa siahlo na fondy ústavov, do budúcnosti treba na to získať externé zdroje. 
 
Otázka (O. Križanová): Aký je názor na výkonové hodnotenie vedeckých ústavov versus 
hodnotenie vedeckých tímov? 
Odpoveď: Je to dobrá téma na diskusiu, zatiaľ to nechávame na ústavy, do budúcnosti by sa 
asi malo ísť hlbšie na hodnotenie tímov. 
 
Otázka (K. Flachbart): Nie je ročná frekvencia hodnotenia príliš častá? 
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Odpoveď: Malo by to byť na ročnej báze, aj rozpočet dostávame na rok. 
 
Otázka (L. Huchý): Prečo sa P SAV neangažuje vo financovaní miezd riešiteľov H2020? 
Odpoveď: Áno, je tam istý hendikep, ale nie pre prijímanie nových pracovníkov, Slovensko 
podniká určité kroky, bude seminár na CVTI. 
 
Otázka (I. Broska): Aké ciele ma Otvorená akadémia? 
Odpoveď: V prvok kroku komunikácia smerom k verejnosti o tom, čo SAV robí, prístupným 
spôsobom, v ďalšom kroku by sa mohli na to hľadať ďalšie financie. 
 
Otázka (K. Kollár): Kde sú externé zdroje na výkonové financovanie? 
Odpoveď: P SAV musí zdroje hľadať na základe výsledkov. SAV by sa mala snažiť, aby sa 
dostala do komunity VŠ, ktoré dostávajú financie na výkonnostné odmeňovanie. 
 
 
D. Gálik:  
Otázka (K. Nemoga): Ako vytvoriť prierezové pracoviská? 
Odpoveď: Pracoviská by to nemuseli byť, lepším východiskom sú prierezové témy, dobrý 
základ je Otvorená akadémia, teraz musíme na tento program hľadať financie. 
 
Otázka (F. Gömöry): Ako hodnotí poslednú akreditáciu, aké by mali byť dopady? 
Odpoveď: Akreditácia bola poučná a prínosná v tom, že sa na nás pozrel niekto zvonka. 
Odporúčania by sa na úrovni ústavov aj P SAV mali brať vážne a s otvorenou mysľou, určite 
napríklad významným podnetom je apel na intenzívnejšie zapojenie do medzinárodnej 
spolupráce hlavne u ústavov 3. OV. 
 
Otázka (L. Hluchý): Na aký zámer by SAV mohla získať ďalšie financovanie od vlády, napríklad 
na dvojnásobok? 
Odpoveď: Asi by sa nemalo argumentovať všeobecnými témami, ale konkrétnymi 
výsledkami, ktoré sa najdú v každej oblasti, napr. materiály, medicína, rómsky problém, 
duševné vlastníctvo. 
   
Otázka (Z. Kusá): Ako chápať stratégiu komercializácie poznatkov pri ovplyvňovaní 
spoločenských procesov, keď trend je skôr k otvorenému prístupu k dosiahnutým vedeckým 
poznatkom? 
Odpoveď: Samozrejme narazíme na konflikt medzi zverejňovaním a komerčným využitím. 
Všeobecne prístupné by malo byť základné poznanie, mali by sme sa naučiť ako narábať s 
poznatkami, ktoré majú komerčný potenciál. Nekomerčnosť prístupu k výsledkom poznania 
má pozitívny vplyv na spoločnosť. 
 
 
D. Ježová:  
Otázka (F. Gömöry): Ako hodnotí poslednú akreditáciu, aké by mali byť dopady? 
Odpoveď: Akreditáciu vnímam ako pozitívnu. Diferencovať iba v prípade, ak budú peniaze 
navyše, aplikovať iba relevantné odporúčania. 
 
Otázka (D. Magdolen): Ako v doktorandskom štúdiu, nemala by mať SAV samostatnosť? 
Odpoveď: Mali by sme rešpektovať dané zákonné možnosti. 
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Otázka (D. Magdolen): Ako vnímate možnosť diskusie pri tvorbe vysokoškolského zákona? 
Odpoveď: Boli by potrebné zmeny dvoch zákonov, o VŠ a o SAV. 
 
 
Otázka (L. Hluchý): Dalo by sa zrušiť školné? 
Odpoveď: Hlavou múr neprerazíš, treba postupovať individuálne, ale musíme rešpektovať 
existujúci zákon. 
 
Otázka (B. Lášticová): Je prioritou získať pre SAV autonómiu v DŠ? 
Odpoveď: V danom právnom rámci sa to nedá.  
 
Otázka (I. Broska): Aká je chystaná zmena v Schwarzovom fonde? 
Odpoveď: Podrobnosti poviem po jej schválení v P SAV.  
 
Otázka (M. Tyšler): Nemali by sa zvýšiť štipendiá doktorandov? 
Odpoveď: Masívne zvýšenie štipendií sa nedá očakávať, skôr by sme mali zvyšovať mzdy 
mladým vedeckým pracovníkom. 
 
Otázka (J. Gálik): Mohol by na P SAV byť útvar, čo by pomáhal s agendou prijímania 
zahraničných pracovníkov? 
Odpoveď: Áno, bude na to na Úrade SAV pracovník. 
 
 
J. Kopáček:  
Otázka (M. Dubovický): Ako posunúť transformáciu? 
Odpoveď: Treba zistiť, v čom je problém, ja osobne to asi neviem vyriešiť, dôležité je, že 
nastal posun v mysli, treba asi konzultovať aj s ministerstvom školstva. 
 
Otázka (K. Flachbart): Ako vnímate samostatnosť v rozhodovaní akademických obcí? 
Odpoveď: Dôležití sú riaditelia. Mala by sa vytvoriť celoakademická báza riaditeľov ako 
priestor pre diskusie. 
  
Otázka (F. Gömöry): Ako hodnotí poslednú akreditáciu, aké by mali byť dopady? 
Hodnotí ju vysoko, ich odporúčania budú prospešné aj keď to nemusí byť sväté písmo, cenné 
je to, že je to pohľad zvonku. Bolo by treba pomenovať excelentných a poskytnúť im priestor, 
aj keď by bolo dobre, aby ústavy mali pokoj. Nemal by ale každý dostať projekt VEGA. 
Podpora excelencie by mala byť navyše, nie redukciou ostatným. 
 
Otázka (Z. Kusá): Aký by mal byť vzťah snemu a predsedníctva, aká by mala byť príprava 
rozhodnutí, kde sú limity? 
Odpoveď: Mám pocit, že niekedy sa predseda a predsedníctvo SAV bojí povedať pred 
snemom, čo si myslí. Česká cesta je iná. Samozrejme, treba kontrolovať, ale musí byť aj 
dôvera. Pri súčasnom nastavení vplyvu snemu na rozhodovanie by bolo lepšie, keby členmi 
snemu boli riaditelia ústavov.  
  
 
J. Koppel:  
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Otázka (O. Križanová): Ako získať financie z externých zdrojov, koľko by bolo optimálne? 
Odpoveď: Je to vec rokovaní na ministerstvách a v Národnej rade SR, dosiahnuteľné 
optimum by bolo zvýšenie o 10%. 
 
Otázka (L. Hluchý): Čo by malo financovať výkonové financovanie? 
Odpoveď: Malo by favorizovať tie organizácie, ktoré majú lepší výkon, hlavne publikácie a 
získavanie prestížnych projektov. 
 
Otázka (L. Hluchý):  Prečo potrebujeme v. v. i.? 
Odpoveď: Mala by otvoriť možnosť priameho zakladania podnikateľských subjektov. 
 
Otázka (D. Magdolen): Je treba niečo upravovať na návrhu zákona o v. v. i.? 
Odpoveď: Už nie je veľký priestor, ten bude v novom zákone o SAV. 
 
Otázka (K. Flachbart): Nie sú možnosti reštrukturalizovaním rozpočtu SAV získať vnútorné 
zdroje? 
Odpoveď: Nie sú. 
 
Otázka (K. Nemoga): Nemala by sa SAV snažiť mať väčší dosah na použitie európskych 
peňazí, napríklad na riešenie kritickej situácie v prístupe do databáz a časopisov? 
Odpoveď: Angažujeme sa a budeme sa angažovať, problém je v časovom nesúlade. 
 
Otázka (F. Gömöry): Ako hodnotí poslednú akreditáciu, aké by mali byť dopady? 
Odpoveď: V rámci možností treba odporúčania aplikovať. 
 
Otázka (O. Križanová): Stav v zabezpečení literatúry je hrozivý, aktuálne sa zrušil prístup k 
dôležitým medzinárodným databázam, čo v tom robiť? 
Odpoveď: Školy aj SAV sa snažia, je to ale veľký objem peňazí, takže to nejaký čas potrvá. 
  
Otázka (I. Broska): Čo je vnútorný dlh akadémie? 
Odpoveď: Predovšetkým je to zanedbaná údržba infraštruktúry, chýba kontinuálny prísun 
financií.   
 
 
A. Kučera:  
Otázka (F. Gömöry): Ako hodnotí poslednú akreditáciu, aké by mali byť dopady? 
Odpoveď: Zistenia treba rešpektovať, odporúčania realizovať s určitým kritický prístupom, P 
SAV by malo diferencovať podporu na základe výsledkov z externých zdrojov lepšie 
hodnoteným ústavom. 
  
Otázka (L. Hluchý): V čom je Astronomický ústav excelentný vo V4? 
Odpoveď: Máme porovnateľné postavenie ako Astronomický ústav AV ČR. 
 
Otázka (K. Iždinský): Čo by sme mali sľúbiť vláde, aby nám dala viac peňazí? 
Odpoveď: Že skvalitníme a zefektívnime výskum a využijeme na to výsledky akreditácie. 
 
Otázka (K. Flachbart): Je možnosť zmeniť agentúru VEGA, aby bola viac motivačná? 
Odpoveď: Treba zvýšiť prostriedky pre ňu, aj na úkor iných oblastí. Ústavy by mali dostať na 
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prevádzku toľko, aby sa z VEGA projektov nebralo na prevádzku. 
 
 
Ľ. Lacinová:  
Otázka (F. Gömöry): Ako hodnotí poslednú akreditáciu, aké by mali byť dopady? 
Odpoveď: Bola dobrá, panel bol kvalifikovaný a konal férovo. Odporúčania by sa mali 
prediskutovať s riaditeľmi a vypracovať rozvojový plán, ktorého plnenie by sa potom malo 
kontrolovať. Podpora pre najlepšie ústavy by mala ísť z dodatočných zdrojov. 
 
Otázka (L. Hluchý): Ako je možné, že naše lekárske pracoviská nie sú zastúpené v konzorciách 
ESFRI? 
Odpoveď: Je to pre nás príliš finančne náročné. 
 
Otázka (K. Flachbart): Dá sa vytvoriť jednotný dotazník hodnotenia pre väčšie aj menšie 
ústavy? 
Odpoveď: Systém treba spraviť tak, aby ústavy nemuseli nič ďalšie vyplňovať, všetko má byť 
v správach. Hodnotenie by malo kombinovať kvalitatívne aj kvantitatívne aspekty. 
 
Otázka (B. Lášticová): Aký je optimálny model účasti na vysokoškolskom vzdelávaní? 
Odpoveď: Musíme si to vyjasniť, účasť na pedagogickom procese je dobrá vec, ale treba 
doriešiť niektoré otázky, napríklad týkajúce sa  viacnásobných úväzkov. 
 
Otázka (K. Gmucová): Je vhodné súčasné rozdelenie kompetencií v SAV? 
Odpoveď: V podstate áno, treba ale lepšie kooperovať. 
 
Otázka (R. Komžík): Kde je hranica prijateľnosti zákona o v. v. i.? 
Odpoveď: Pozemok areálu a kongresové centrá treba zachovať ako majetok SAV. 
 
Otázka (L. Hluchý): Aké argumenty použiť pre zvýšenie financií? 
Odpoveď: Dobré argumenty sa dajú nájsť v záveroch akreditácie, veda, ktorú rozvíjame, je 
súčasťou kultúry, chceme byť kultúrny národ. Spolupracujeme s priemyslom, vytvárame 
najlepšie podmienky na vzdelávanie a môžeme udržať mladých ľudí, aby neodišli do 
zahraničia.  
 
 
E. Majková:  
Otázka (F. Gömöry): Ako hodnotí poslednú akreditáciu, aké by mali byť dopady? 
Odpoveď: Akreditácia bolo dobrá a inšpiratívna, keď už nič iné, tak tieto podnety majú veľkú 
hodnotu, diferencovaný prístup by nemal znamenať reštrikciu, ale podporu najlepším. 
  
 Otázka (K. Flachbart): Ako získavať dodatočné peniaze? 
Odpoveď: Niektoré zlepšenia nepotrebujú veľa peňazí, nádeje vkladáme do ostatnej 
akreditácie, zatiaľ sú prísľuby podpory od vlády. 
 
Otázka (I. Broska): Ako by mal vyzerať program kariérneho rastu? 
Odpoveď: Malo by to byť jasné predovšetkým na ústavoch, čo sa očakáva od vedeckého 
pracovníka, napríklad čo musí spraviť na dosiahnutie hodnosti doktora vied, ktorých určitý 
počet ústavov potrebuje. 
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Otázka (K. Nemoga): Aký je názor na VEGA? 
Odpoveď: Záleží to na komisii, latka nie je všade nastavená rovnako. Lepšia by bola agentúra 
VEGA s väčšími projektami, ale limitujúci je rozpočet. Dôležitejšie je APVV. 
 
Otázka (L. Hluchý): Aký je názor na výrobu roadmapy pre oblasť IT? 
Odpoveď: Je to hlavne úloha Ústavu informatiky, SAV nie je v IT najväčší hráč na Slovensku. 
Treba lepšie hľadať spolupráce, to je parketa ústavov, P SAV môže dávať všeobecnú 
podporu. 
 
 
K. Marhold:  
Otázka (L. Hluchý): Čo urobiť pre to, aby vznikla spolupráca s Ústavom informatiky? 
Odpoveď: Biologické ústavy prechádzajú na aplikácie bioinformatiky, spolupráca by bola 
potrebná so všetkými, ktoré majú bioinformatikov, problémom ostávajú financie. 
 
Otázka (I. Broska): Ako podporiť špičkové tímy? 
Odpoveď: Asi treba niečo urobiť, vysokým školám sa to podarilo, mohli by sme to 
odkopírovať. 
  
Otázka (F. Gömöry): Ako hodnotí poslednú akreditáciu, aké by mali byť dopady? 
Odpoveď: Panel bol perfektne pripravený, jeho prácu hodnotím kladne a oceňujem pohľad 
zvonku. Podnety by sme mali brať vážne, ústavy by mali byť hodnotené aj podľa toho, ako sa 
s týmito závermi popasovali. Najlepší by mali dostať dotáciu z externých zdrojov. 
 
Otázka (Ľ. Košťál): Čo ak časť návrhov panelov bude nerealizovateľná? 
Odpoveď: Panely si odlišnosť slovenských reálií postupne uvedomovali, mali by sme preto 
ich názory brať naozaj vážne. Ale návrh na zlúčenie SAV s vysokými školami je u nás 
nerealizovateľný. 
 
Otázka (K. Flachbart): Aký je názor na spájanie s univerzitami? 
Odpoveď: Prepojenia na personálnej báze fungujú, ale nie všade. 
 
Otázka (K. Flachbart):  Aká je optimálna miera aplikovaného výskumu? 
Odpoveď: Rôzne ústavy majú rôzny potenciál, treba ho dobre využiť, mohli by to reflektovať 
aj kritériá hodnotenia. 
 
Otázka (K. Iždinský): V akom stave je príprava systému výkonového financovania? 
Odpoveď: Nikdy nebudú spokojní všetci, konsenzus je teraz taký, že 50% by malo byť plnenie 
záverov akreditácie, a druhých 50 % aktuálne kritéria ako publikácie, citácie, doktorandi, 
pričom by sa mala brať do úvahy kvalita.  
 
 
J. Marušiak:  
Otázka (F. Gömöry): Ako hodnotí poslednú akreditáciu, aké by mali byť dopady? 
Odpoveď: Tento spôsob evalvačného konania bol potrebný, nastavil medzinárodné zrkadlo. 
Otázka je, nakoľko členovia panelov poznali podmienky, v akých funguje slovenská veda, 
preto si treba počkať na výsledky. S väčšinou podnetov sa treba vážne zaoberať.  Horším 
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ústavom by sa nemalo brať, ale pôsobiť na verejnosť v smere propagácie užitočnosti našej 
činnosti. Kvalitnejšie ústavy by mali byť podporené, ak sa podarí získať dodatočné zdroje. 
 
Otázka (M. Dubovický): Ako chápať kontinuitu činnosti? 
Odpoveď: Bol som členom P SAV a preferujem postupné zmeny. Beriem na seba 
zodpovednosť za kroky P SAV, ale viem, čo treba napraviť.  
 
Otázka (K. Nemoga): Čo chápať pod pluralitným usporiadaním? 
Odpoveď: Do v. v. i. by mali prejsť iba tí, čo to naozaj chcú. 
 
Otázka (L. Hluchý): Čo ak výsledok akreditácie nedopadne podľa očakávania, pretože lokálny 
aspekt nebol panelom zohľadnený? 
Odpoveď: Malo by sa o tom diskutovať, ale bude tam iste veľa relevantného. Mali by sme sa 
vyvarovať krajností a vybavovania účtov. 
 
Otázka (B. Lášticová): Aké sú najväčšie rezervy v popularizácii? 
Odpoveď: Situácia sa zlepšuje, je menej negatívnych správ, komunikácie sa zlepšila. 
Zámerom je transformovať Správy SAV do periodika pre širšiu komunitu. Stránka SAV má 
ešte rezervy, ale je tam permanentné vylepšovanie.     
 
 
M. Morovics:  
Otázka (F. Gömöry): Ako hodnotí poslednú akreditáciu, aké by mali byť dopady? 
Odpoveď: Mal som spočiatku opatrný postoj, ale v priebehu diskusií som ho zmenil. 
Poukázali na to, že naše kontakty so zahraničím treba aktivizovať, aj keď nie mechanicky. Mal 
som ale dojem, že odznelo málo hodnotenia konkrétnych výsledkov. 
 
Otázka (L. Hluchý): Ako pôjdeme ďalej v akreditácii, aká by mala byť stabilnejšia forma? 
Odpoveď: Ak protokoly ukážu, že nebolo dostatočné hodnotenie konkrétnych výsledkov, 
bude to treba vylepšiť nejakým peer review. Určite by som bol za väčšiu kombináciu peer 
review so scientometriou. 
 
Otázka (Z. Kusá): Prebehne diskusia o tom, čo sú relevantné metodiky hodnotenia pre 3. OV? 
Odpoveď: Bude musieť ešte prebehnúť diskusia, či je potrebná ročná periodicita, zatiaľ sme 
to nezvládli. 
 
Otázka (K. Iždinský): Uviazli sme v 8 indikátoroch, v žiadnom nie je možné získať viac ako 4 
body, viete si predstaviť zmenu? 
Odpoveď: Bolo by to dokonca dobré, keby bol výber dôležitejších kritérií, aby to bolo 
jednoduchšie. 
 
Otázka (I. Broska): Aký je stav s financovaním vedeckých spoločností? 
Odpoveď: Odporúčanie je navyšovanie financovania vedeckých spoločností, bohužiaľ nie je 
na to priestor v akademickom rozpočte. Je potrebné rokovať s MŠVVaŠ – vedecké 
spoločnosti pôsobia aj v oblasti VŠ. 
 
 
M. Omastová:  
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Otázka (D. Žitňan): Bude SASPRO2? Ak áno, kedy? 
Odpoveď: Ak bude, tak spolu s UK a STU. 
 
Otázka (L. Hluchý): Ako bude vyzerať ďalšia akreditácia, bude výsledky panelu schvaľovať P 
SAV? 
Odpoveď: Bolo by dobré v akreditáciách pokračovať. Schvaľovanie výsledku v Predsedníctve 
SAV je v pravidlách, ktoré sme si schválili v sneme. 
 
Otázka (K. Flachbart): V čom vidia panelisti naše najväčšie problémy? 
Odpoveď: Panely ocenili našich mladých vedeckých pracovníkov, poukázali na disproporciu v 
odmeňovaní mladých vedeckých pracovníkov v porovnaní s doktorandmi, počet projektov sa 
im zdal privysoký, odporúčajú pokračovať v spájaní ústavov. 
 
Otázka (M. Hnatko): Nebolo by namiesto SASPRO lepšie podporiť našich mladých? 
Odpoveď: Máme projekt Štipendium SAV, ktorý by sa dal oživiť, máme Schwarzov fond, 
treba vymyslieť granty pre mladých. 
 
Otázka (F. Gömöry): akreditácia - aké by mali byť dopady? 
Odpoveď: Mali by byť finančné dopady, ale iba pozitívne. 
 
Otázka (Ľ. Košťál): Nebude hodnotenie poznačené skresleným pohľadom panelistov? 
Odpoveď: Myslím si, že to nehrozí.  
 
 
V. Páleník:  
Otázka (K. Iždinský): Aké argumenty použiť pri rokovaní s vládou, aby zvýšila rozpočet SAV? 
Odpoveď: Odpoveď je v mojej vedeckej práci, ktorá ukazuje na súvis medzi financovaním 
vedy a ekonomickým rozvojom, použijem odborné argumenty. 
 
Otázka (F. Gömöry): Ako hodnotí poslednú akreditáciu, aké by mali byť dopady? 
Odpoveď: Bolo to vykročenie správnym smerom. Je potrebné aplikovať vyvážené výkonové 
financovanie celých pracovísk, ale malo by byť diferencované aj financovanie tímov a 
jednotlivcov. VEGA by mohla tiež dostať mzdové prostriedky.  
 
Otázka (K. Flachbart): V čom sú rezervy súčasnej štruktúry rozpočtu SAV? 
Odpoveď: Poznám štruktúru, pre budúcoročný rozpočet by som navrhol nejaké zmeny. Mali 
by sme mať väčšiu flexibilitu v mzdových nákladoch pre 3. OV, aby sme boli schopní zaplatiť 
najlepších ľudí. 
 
Otázka (O.Križanová): Aký rozpočet SAV by bol adekvátny? 
Odpoveď: Žiadna suma nie je dosť vysoká, ale tiež treba neustále klásť dôraz na efektívnosť 
vynakladania prostriedkov. Ideálne by bol 3 % z HDP.  
 
 
O. Pecháňová:  
Otázka (K. Gmucová): Akú pozíciu by ste chceli zastávať v P SAV, ak by ste boli zvolená? 
Odpoveď : Hľadala by som ju až po voľbách. 
 



 

10 

 

Otázka (F. Gömöry): Ako hodnotí poslednú akreditáciu, aké by mali byť dopady? 
Odpoveď: Akreditácia bola pohľadom zvonku, ale možno to neprinesie veľa nového. Ako 
riaditeľka viem dobre, aké možnosti má ústav. Bude zaujímavé, ako sa toto hodnotenie 
odrazí smerom k decíznej sfére. 
 
Otázka (Z. Kusá): Je Otvorená akadémia dobrým nástrojom na popularizáciu? 
Odpoveď: Bola vytvorená pre verejnosť, aby lepšie chápala naše poslanie, mali by sme tam 
prezentovať naše výsledky jednoducho a zrozumiteľne. 
 
Otázka (L. Hluchý): Prečo je taká medzera v 2. OV voči používaniu moderných IKT, 
modelovaniu a simuláciám? 
Odpoveď: Vidím tu veľkú možnosť spolupráce, bolo by ju treba využívať, trošku stagnuje. 
 
Otázka (I. Broska): Nemalo by sa k 8 kritériám pridať ďalšie o schopnosti kooperovať? 
Odpoveď: Asi áno. 
 
 
A. Penesová:  
Otázka (F. Gömöry): Ako hodnotí poslednú akreditáciu, aké by mali byť dopady? 
Odpoveď: Bolo to výborné, malo by sa to robiť ďalej, lepšie ústavy by mali dostať viac. 
 
Otázka (K. Nemoga): Je RIS3 stratégiou výskumu? 
Odpoveď: Zo spoločenského hľadiska asi áno, výber tém predsa vznikol ako objednávka 
spoločnosti. 
 
Otázka (L. Hluchý): Ako si predstavujete  kooperáciu a výmenu informácií v SAV? 
Odpoveď: Vznikom Biomedicínskeho centra sa situácia vylepšila, problém v podstate nie je. 
 
Otázka (M. Dubovický): Ako by sme sa mohli stať samostatnými v DŠ? 
Odpoveď: Problém je v legislatíve, mali by sme pripraviť také zmeny zákonov, ktoré by to 
umožnili. 
 
Otázka (J. Gálik): Je problém práce so zárodočnými a kmeňovými bunkami, dá sa s tým niečo 
robiť? 
Odpoveď: Už sa na tom pracuje. 
 
Otázka (K. Gmucová): Supluje RIS3 plnohodnotne štátnu vednú politiku? 
Odpoveď: Mne sa zdá, že áno, ale pravdupovediac neviem. 
 
Otázka (Z. Kusá): Nie je táto nevedomosť hendikepom pre prácu v P SAV? 
Odpoveď: Môžem sa poradiť s odborníkmi a vlastný názor si vytvorím. 
 
 
P. Samuely:  
Otázka (F. Gömöry): Ako hodnotí poslednú akreditáciu, aké by mali byť dopady? 
Odpoveď: Akreditácia bez materiálnych dôsledkov má malý zmysel. Bude zaujímavé 
porovnať výsledky s predchádzajúcimi. 
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Otázka (L. Hluchý): Prečo nie sme v ERC grantoch a H2020? 
Odpoveď: H2020 má väčšinu programov tematicky zameranú, nie sú pre každého, jedine ERC 
je bez obmedzení. Treba pre to niečo robiť. 
 
Otázka (L. Hluchý): Ako sa vyberajú projekty APVV, majú riešitelia potenciál podávať 
európske projekty? 
Odpoveď: Majú, môžem uviesť príklady. 
 
Otázka (K. Nemoga): Dá sa naozaj robiť spoločné hodnotenie s VŠ? 
Odpoveď: Snáď áno, momentálne pracovná skupina pri ministerstve školstva analyzuje 
britský systém. 
 
Otázka (D. Magdolen): Neuvažujete o zmene v návrhu zákona o v. v. i. vo veci zloženia 
akademickej obce? 
Odpoveď: Ak nájdete vhodnejšiu formuláciu, podporím ju. 
 
Otázka (K. Flachbart): V čom vidíš pokrok v postavení a vnímaní SAV? 
Odpoveď: SAV by mala vláde predkladať vlastné iniciatívy. Sme ďalej, pozitívne vnímam 
projekt Otvorenej akadémie. Mohli by sa vytvoriť koordinované  výskumné plány, ktoré 
multidisciplinárne riešia veľké spoločenské problémy. 
 
 
P. Siman:  
Otázka (F. Gömöry): Ako hodnotí poslednú akreditáciu, aké by mali byť dopady? 
Odpoveď: Vnímam to pozitívne, pretože sa musíme zaradiť do medzinárodného prostredia. 
Bolo by dobre, ak by sa podarilo vybaviť extra peniaze na zvýšenie financovania lepším. 
 
Otázka (Z. Kusá): Ktoré úrovne riadenia by sa mali zapájať do rozhodovania P SAV? 
Odpoveď: Dôležitá je komunikácia s riaditeľmi alebo zástupcami organizácií, treba 
normálnym spôsobom komunikovať na všetkých úrovniach. 
 
Otázka (Ľ. Košťál): Koľko ústavov konvertovalo web-stránky na nový design? 
Odpoveď: Dosť ústavov prechádza na nový vizuál. 
 
Otázka (J. Gálik): Môže SAV prevziať zodpovednosť za formulovanie štátnej vednej politiky? 
Odpoveď: Momentálne je taká konštelácia, že by sme do toho mohli zasiahnuť. 
 
Otázka (I. Broska): Je šanca, že sa niečo zrealizuje z nápadov študentov architektúry smerom 
k vylepšeniu areálu SAV na Patrónke? 
Odpoveď: Závisí to od financií, aj stavebné konania trvajú dlho, čiže bude to beh na dlhé 
trate, ale bolo by to treba využiť, pretože tam boli vynikajúce nápady. 
 
Otázka (L. Hluchý): V Čechách mali veľký počet expertov pri hodnotení, ako to vnímať? 
Odpoveď: Tam už prešli do hodnotenia tímov, robila im to agentúra Technopolis a nebolo to 
lacné. 
 
F. Simančík:  
Otázka (D. Žitňan): Ako dosiahnuť, aby mladí ľudia túžili pracovať na SAV? 
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Odpoveď: Treba jednoducho SAV začať riadiť, zapojiť všetkých do dialógu, treba aby 
spoločnosť vedela, čo na SAV robíme. 
 
Otázka (F. Gömöry): Ako hodnotí poslednú akreditáciu, aké by mali byť dopady? 
Odpoveď: Podnetom je potreba cestovania mladých, zvýšenie samostatnosti v 
doktorandskom štúdiu. Je iste dobré, keď je pohľad zvonka. Za dobre odrobenú prácu by sa 
malo zaplatiť, ale za nie dobre odvedenú nie. Nemali by sme si ale hodnotenie príliš 
zjednodušovať. 
 
Otázka (K. Flachbart): Pohľad generálov slovenského priemyslu na SAV je stále skreslený, ako 
by sa to dalo zlepšiť? 
Odpoveď: Je pravda, že naša priemyselná sféra nedokáže definovať výskumné problémy. 
SAV nemá robiť vývoj za priemysel, ale pomáhať riešiť komplikované problémy. 
 
Otázka (J. Gálik): Aký je vzťah k základnému výskumu? 
Odpoveď: Základný výskum nemá objednávku, preto ho treba platiť z verejných zdrojov. 
Aplikovaný výskum je niekto ochotný zaplatiť.  
 
Otázka (K. Gmucová): Supluje RIS3 štátnu vednú politiku dobre? 
Odpoveď: Bola taká chvíľa, keď to tak vyzeralo, bohužiaľ to nedopadlo dobre, takže teraz 
nesupluje a nie je žiadna štátna vedná politika. Treba vytvoriť novú štátnu vednú politiku. 
 
Otázka (L. Hluchý): Je pozitívne, že si nás vyhľadávajú firmy zo zahraničia? 
Odpoveď: Treba to vnímať pozitívne, ale treba aj myslieť na budúcnosť. 
 
P. Šajgalík: 
Otázka (K. Nemoga): Ako sa dopracovať k štátnej vednej politike? 
Odpoveď: Máme nejakú predstavu prediskutovanú aj so zástupcami univerzít, minister 
školstva privítal našu iniciatívu, prisľúbil účasť na zverejnení téz. 
 
Otázka (L. Hluchý): Ako presvedčiť vládu aby zvýšila rozpočet SAV? 
Odpoveď: Napríklad porovnaním s financovaním iných podobných inštitúcií v zahraničí. 
 
Otázka (L. Hluchý):  Na čom budú založené tézy štátnej vednej politiky? 
Odpoveď: Kedysi prijatá už expirovala, pracuje sa na základných pojmoch a definovaní cieľov. 
 
Otázka (B. Lášticová): Ako získať externé zdroje na podporu interdisciplinárnych smerov?  
Odpoveď: Dá sa odraziť z odporúčaní akreditačných panelov. 
 
Otázka (D. Magdolen): Bude mať Otvorená akadémia ďalšiu podporu aj vo forme 
financovania výskumných tém? 
Odpoveď: V tomto momente je to zrozumiteľný názov toho, čo robíme, mali by sme nimi 
prezentovať časť našich výsledkov verejnosti. Mali by sme ich postupne modifikovať tak, aby 
sme boli schopní produkovať výsledky na hranici poznania, a tiež produkovať poznatky pre 
hospodársku sféru. 
 
Otázka (K. Kollár): Má decízna sféra záujem o výsledky akreditačného konania? 
Odpoveď: Áno, je prisľúbené navýšenie pre najlepších. 
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Po ukončení posledného vystúpenia snem zobral na vedomie prezentácie kandidátov na 
členov P SAV. 
 
K bodu 5 

Predsedníčka informovala o diskusii na ostatnom zasadnutí výboru snemu, venovanej 

interpretácii bodu (8) Volebného poriadku snemu na voľbu kandidátov na členov 

predsedníctva a akadémie. Oboznámila snem s tým, že výbor po diskusii väčšinou hlasov 

schválil, že na rokovanie snemu dňa 10. 1. 2017  predloží návrh postupu pri hlasovaní po 

komorách, ktorý stanovuje päť hlasov ako maximálny počet, ktorý môže člen komory rozdeliť 

medzi kandidátov. 

Po krátkej diskusii snem väčšinou hlasov akceptoval návrh výboru. 

 

K bodu 6 

K. Gmucová poďakoval prítomným za účasť a o 15:50 hod. ukončila rokovanie snemu. 

 

V Bratislave 19. 1. 2017 

 

Zapísal: F. Gömöry  

                 Katarína Gmucová 

Overila: Z. Bartošová     predsedníčka Snemu SAV 
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Príloha č. 1 
Uznesenia Snemu SAV zo dňa 10. 1. 2017 

 
Uznesenie č. 1  
Snem berie na vedomie prezentácie kandidátov na členov P SAV.  
 
Uznesenie č. 2  
Pri hlasovaní v komorách snem stanovuje päť hlasov (t.j. počet voľných miest) ako 

maximálny počet, ktorý môže člen komory rozdeliť medzi kandidátov. 


