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Zápisnica zo zasadnutia Snemu SAV dňa 14. 3. 2017 od 9:00 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 
 
PROGRAM:  
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. Záver  
 

INFORMÁCIE K JEDNOTLIVÝM BODOM 

 

Bod 1 

Zasadnutie snemu otvorila jeho predsedníčka K. Gmucová. 

 

Bod 2 

Snem schválil navrhnutý program zasadnutia. 

 

Bod 3 

K. Gmucová predstavila návrh pracovných komisií  v nasledujúcom zložení: návrhová komisia R. 

Passia (predseda), M. Tyšler a Ľ. Kľučár, mandátová komisia Karol Nemoga (predseda), Ľ. Košťál a 

J. Belišová. Za zapisovateľku bola navrhnutá Z. Kusá, za overovateľku Z. Bartošová. 

Snem schválil navrhnuté zloženie pracovných komisií a návrh zapisovateľky a overovateľky. 

 

Bod 4 

K. Gmucová prizvala prvého kandidáta Gabriela Bianchiho a oboznámila ho s časovým rámcom 

a pravidlami: 5 minút na prezentáciu a 10 - 12 na diskusiu. 

G. Bianchi predstavil zámery a filozofické princípy svojej služby v P SAV: chce presunúť pozornosť 

z dôrazu na formu a poriadok na obsah a hľadanie pravdy. Uplatňovanie týchto princípov sa týka 

výkonového financovania, doktorandského štúdia, narábania s výsledkami evalvácie. Má návrhy na 

optimalizáciu štruktúry P SAV - rád by posilnil tvorbu vedeckej stratégie - nie ako zhora diktovanej, 

ale ako ponukový servis, viac spoločného rozhodovania a smerovanie k interdisciplinarite a 

synergickému efektu, ktorý vyžadujú dnešné výzvy.   

Diskusia: 

K. Nemoga:  Čo viedlo k nerealizovaniu projektu Centra pre globálne stratégie, ktorý presadzoval E. 

Višňovský?   

G. Bianchi: Nevie to zodpovedať. Z. Kusá: Kľúč k odpovedi ste predsa dali v úvodnom dôraze na 

potrebu presunúť sa od formy k obsahu – Višňovského projekt mal premyslenú formu, nie však 

obsah.  

F. Gömöry:  Interdisciplinárny výskum závisí od lídrov, ktorí sú plne vyťažení. Odkiaľ by sa dali získať 

prostriedky na podporu interdisciplinárneho výskumu, čo predstavuje ďalšie zaťaženie?   
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G. Bianchi: V určitej fáze prípravy projektov by motorom muselo byť nadšenie, určite by sa nepridal 

každý, lebo mnohí musia uprednostniť obživu zabezpečujúce aktivity.  

L. Hluchý: Ako sa pozeráte na ročné hodnotenia verzus akreditácia?  

G. Bianchi: Som rád, že prebehlo hodnotenie zahraničnými expertmi. Ročné hodnotenia nie sú 

produktívne. Mal by byť len jeden proces hodnotenia s väčšou periodicitou.  

D. Michniak: Ako si vysvetľujete svoje neuspenie v III. komore? G. Bianchi: Asi svojou prílišnou 

otvorenosťou voči zmenám. D. Michniak: A ako by ste ich chceli presvedčiť?  G. Bianchi: Povzbudila 

ma reakcia snemu, ktorý všetkých kandidátov neposlal do P SAV, vnímal som to ako šancu. 

K. Gmucová poďakovala G. Bianchimu za prezentáciu a diskusiu.  

 

K. Gmucová privítala ďalšiu nominantku, Martinu Lubyovú, a oboznámila ju s časovým rámcom 

a pravidlami. M. Lubyová začala objasnením, prečo kandiduje až v doplňovacích voľbách. V čase 

prvých nominácii bola ešte riaditeľkou CSPV, chcela dokončiť svoje funkčné obdobie. V P SAV by sa 

chcela venovať platom a financovaniu SAV. Jej hlavným cieľom je ambicióznejší rozpočet, SAV by 

mala mať 70 miliónov EUR. Parametre ekonomiky rastú, ale SAV stagnuje. Financovanie je podľa 

prezentovaného grafu reálne nižšie ako v roku 2007, vidno i znížený stav zamestnancov. Chce tiež 

posilňovať pozíciu spoločenských a humanitných vied ako aktív, nie pasív SAV, a tiež striktne 

dodržiavať dobrovoľnosť spájania organizácií. Pluralita právnych foriem pracovísk už bola 

odmietnutá, ale ešte sú možnosti pre organizačnú rozmanitosť tak, aby  vyhovovala všetkým 

organizáciám. Chce posilniť aj medzinárodnú orientáciu SAV a zvýšiť mieru prepojenosti medzi 

jednotlivými ústavmi. Jej krédom je transparentnosť. Má nadobudnuté zručnosti z pilotného 

projektu, ktoré by chcela zúročiť. 

Diskusia: 

L. Hluchý: Ako by ste riešili slabú pozíciu SAV v rámci Horizon 2020 a medzinárodnú participáciu v 

rámci výkonového financovania? 

M. Lubyová: Horizonty sú alfa a omega, v rámci SAV by sa mali podporovať a zohľadňovať v 

hodnotení. Medzinárodná súťaž o projekty sa zostruje, preto by sme aj v SAV mali mať centrálnu 

podporu navrhovania projektov. Ďalej je to ESFRI, ktoré nedokážeme čerpať, lebo nemáme road 

map.  

K. Flachbart: Ako chcete dosiahnuť zvýšenie financií pre SAV?  

M. Lubyová: Musíme si najprv priznať, že nie sme v rozvojovom štádiu. Je potrebné chodiť do 

televíznych diskusií a názorne ukazovať, ako nám padá reálny rozpočet. Musíme masívne 

komunikovať na úrovni vlády, politických strán (kľúčových hráčov), teda inými žánrami ako doposiaľ a 

viac musíme agitovať. 

J. Gálik: Mám dve otázky. Po prvé, čo by ste chceli robiť v predsedníctve? Po druhé, hovoríme o 

stabilite a pritom v rámci SAV sú spory:  je tu  žaloba odborového zväzu na SAV, myslíte si, že to 

prispieva k demokratickým procesom? M. Lubyová: K prvej otázke: Som tímový hráč, neašpirujem na 

konkrétnu funkciu, som ochotná prijať akúkoľvek rolu.  K druhej otázke: Ak neurobíme hrubú čiaru za 

spormi, tak to bude zle, podporujem jednotu. Nie som oprávnená hovoriť za odborový zväz, ale idea 

plurality je veľmi dôležitá, ak by nebola táto idea, nebol by ani zväz. Pôsobila som v ILO desať rokov, v 

školstve je viac odborov a prospieva to ich schopnosti bojovať za vyššie mzdy. J. Gálik: Mne také 

sťažnosti a žaloby pripadajú deštruktívne.   

K. Gmucová poďakovala M. Lubyovej za prezentáciu a diskusiu. 
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K. Gmucová privítala ďalšieho nominanta Viliama Páleníka. V. Páleník sa chce sa zamerať na uvedenie 

programu Otvorenej akadémie do života, osobitne časti vedecké poradenstvo, dbať na jeho 

nestrannosť, odbornosť a rešpektovanie rôznosti vedeckých názorov na určité problematiky. 

Zaoberať sa chce aj témou ochrany duševného vlastníctva a úlohou spoločenského diskurzu. Účasť na 

ňom podľa neho zviditeľňuje náš prínos.  

Diskusia: 

L. Hluchý: Aký je váš názor na navrhované meranie výkonu v oblasti aplikácií, citácií a publikácií?   

V. Páleník: Podporujem vyvážený prístup: kombináciu scientometrického prístupu a merania kvality, 

pridanej vedeckej hodnoty. Je však  potrebné oceňovať aj schopnosť získať dodatočné prostriedky, 

tieto prostriedky by podľa neho mali byť daňovo zvýhodnené. 

F. Gömöry: Sme kritizovaní pre nízky počet patentov. Aký je váš názor na túto kritiku? Ako by ste sa 

tomu chceli venovať, ak na patentovanie je potrebný rizikový kapitál?  

V. Páleník: Uviedol svoju skúsenosť s ochranou značky nových odrôd. Na rozbeh startupov je tu 

rizikový kapitál. Rovnako závažnou otázkou je otázka pomeru medzi inštitucionálnym a individuálnym 

vlastníctvom patentu – k riešeniu tejto otázky nás vyzval aj panel zahraničných hodnotiteľov. Záleží aj 

na vednej oblasti, ale všade by mali byť jasné vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Je 

potrebné venovať sa aj právnym otázkam, ktoré riešia "nepatentujúce" odbory a všade hľadať 

rovnováhu. 

K. Iždinský: Pred chvíľou sme počuli, že financovanie SAV bolo najpriaznivejšie v roku 2007 a odvtedy 

stagnuje či klesá.  Čo sa s tým dá robiť? Máme v niečom rezervy, napr. v oblasti komunikácie? 

V. Páleník: Vedecké poradenstvo je spôsob, ako môžeme tvorcom politík ukázať, čo vieme a tiež im 

vieme vysvetliť, že zodpovedanie určitých otázok vyžaduje prácu väčšieho časového rozsahu a lepšie 

financovanie. Naše ponuky riešenia problémov netreba obmedziť len na štátne  orgány, ale adresovať 

ich divergentne. Ak verejnosť bude vnímať SAV pozitívne ako prospešnú, politici radi pomôžu a 

vyhovejú svojim voličom a nájdu finančné rezervy. 

K. Gmucová poďakovala V. Páleníkovi za prezentáciu a diskusiu. 

 

K. Gmucová privítala Martina Venharta a pripomenula mu pravidlá prezentácie. 

M. Venhart: Chcem v SAV pracovať ešte aspoň 30 rokov a urobiť všetko preto, aby sa SAV zlepšovala. 

V CERNe nadobudol skúsenosti s vedením projektov a s rokovaním s najrôznejšími štátnymi 

predstaviteľmi. Chce pracovať v oblasti popularizácie, ktorá by mohla zásadne prispieť k zlepšeniu 

obrazu SAV v spoločnosti, získaniu mladých ľudí pre vedu. Je potrebné posilniť spoluprácu so 

strednými školami, chce sa zameriavať na mladých vedeckých pracovníkov. 

Diskusia: 

L. Hluchý: Výsledky výskumu v CERNe sa nie vždy dostávajú do praxe. Ako by ste verejnosti priblížili 

efekty a uplatnenie toho výskumu? 

M. Venhart: CERN nie je len základný výskum, je tam aj pomerne široký výskum medicínsky,  napr. 

ožarovanie nádorov nízkymi presne cielenými energiami, aj informačné technológie vo veľkej miere 

vznikali v CERNe. L. Hluchý: Ľudia chcú ale niečo hmatateľné. 

J. Gálik: Dá sa zosúladiť turnusový spôsob práce v CERNE a práca v P SAV? 

M. Venhart: Náš výskum nemá charakter veľkej kolaborácie, sme 15 členný tím, raz za dva roky 

robíme experiment a potom spracúvame dáta. Vďaka mojej popularizačnej aktivite máme veľa 

doktorandov a dokonca spolupracujúcich stredoškolákov.  

K. Iždinský: Ako prilákame doktorandov, ak majú v automobilkách dvojnásobné platy? 
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M. Venhart:  Neviem všeobecne platné riešenie. My sme ich pritiahli cez Noc výskumníka a ďalšie 

akcie, sami nás vyhľadávali. Do CERNu cestujeme spolu s nimi v aute s aparatúrou. Darí sa nám 

pritiahnuť talenty. Mnohým študentom takáto šanca prísť pracovať na akademický ústav chýba.  

F. Gömöry: Pred 10 rokmi bola o popularizácii veľká diskusia, dnes sa uznáva jej význam. Čo by teda 

chcel v popularizácii zmeniť?  

M. Venhart: Mám na mysli niečo ako Grygarov seriál Okná vesmíru dokorán - také niečo dnes chýba, 

aj prostredníctvom youtube, Facebooku. Vhodný by bol systém aspoň malých grantov na podporu 

takýchto aktivít. Chýba nám aj vedecko-technické múzeum. 

B. Lášticová: Čo by chcel zo zahraničných inštitúcií preniesť do SAV napr. v prospech mladých 

vedeckých pracovníkov? 

M. Venhart: Malo by existovať niečo ako fórum mladých vedeckých pracovníkov, kde by tlmočili svoje 

problémy a otvárali otázky, ktoré ich zaujímajú. 

K. Gmucová poďakovala M. Venhartovi za prezentáciu a diskusiu. 

 

K. Gmucová požiadala predsedu návrhovej komisie o návrh uznesenia. R. Passia predniesol návrh 

uznesenia, že snem SAV berie na vedomie prezentácie kandidátov do P SAV. Snem návrh uznesenia 

schválil. 

   

Bod 5 

K. Gmucová poďakovala prítomným za účasť. Upozornila členov prvej a tretej komory Snemu, že po 

krátkej prestávke im začína zasadnutie k prvému stupňu doplňovacích volieb: I. komora bude zasadať 

v priestoroch salónika a III. komora zostáva rokovať v aule. Rokovanie Snemu ukončila o 10:25 hod. 

 

 

 

V Bratislave,  23. marec 2017 

 

Zapísala: Zuzana Kusá        

Overila: Zuzana Bartošová 

          Katarína Gmucová 

                predsedníčka Snemu SAV
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Príloha č. 1  
 

 
Uznesenia Snemu SAV zo dňa 14. 3. 2017 

 
 
Uznesenie č. 1  
Snem berie na vedomie prezentácie kandidátov na členov P SAV.  


