
Zápisnica zo zasadnutia I. komory Snemu SAV, 

ktoré sa konalo 14. 3. 2017 od 10:40 hod. v salóniku spoločenského centra SAV  

v areáli SAV na Patrónke v Bratislave. 

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny 

Prizvaný: kandidát na členstvo v Predsedníctve SAV na diskusiu 

 

Program:  

 

1. Otvorenie  

2. Schválenie programu 

3. Voľba pracovných komisií (mandátovej, volebnej a návrhovej)  

4. Krátke vystúpenia kandidátov na členov predsedníctva akadémie vo funkčnom období 

2017 – 2021 a ich odpovede na otázky členov snemu 

5. Prvý stupeň volieb kandidátov na členov predsedníctva, hlasovanie 

6. Vyhlásenie výsledkov prvého stupňa volieb 

7. Rôzne  

8. Záver 

 

 

Ad 1.  

Zasadnutie komory otvorila o 10:40 hod. a ďalší priebeh viedla predsedníčka komory K. 

Gmucová.  

 

Add 2. 

Navrhnutý program bol jednomyseľne prijatý. 

 

Add 3. 

- Zápisom bol poverený K. Nemoga, overovateľom sa stal M. Tyšler.  

- Pracovné komisie:  

o Návrhová komisia: K. Flachbart (predseda), P. Matiašovský, D. Michniak,  

o Mandátová a volebná komisia: F. Gömöry (predseda), I. Broska, R. Komžík,  

 

 

Ad 4. 

Do druhého kola volieb kandidátov na členov predsedníctva bol v I. oddelení vied navrhnutý 

len jeden kandidát - Martin Venhart, ktorý sa vzdal úvodného vystúpenia a navrhol, aby sa 

hneď prešlo k diskusii.  

 

L. Hluchý (otázka/poznámka): Skúsenosti s prácou v CERNe majú aj pracovníci Ústavu 

informatiky. L. Hluchý ocenil kompetenciu  a potenciál kandidáta, čo spolu s jeho vekom 

považuje za prínos. 

 

D. Michniak (otázka): Budete pokračovať vo výskume? V P SAV budete zaneprázdnený 

ďalšími aktivitami a budete sa musieť časti svojich vedeckých ambícií vzdať. Ste na to 

pripravený? 

 

Odpoveď:  Áno, som na to pripravený. 

 

K. Flachbart (otázka): Sledujete činnosť P SAV. V čom sa môže zlepšiť? 

 



Odpoveď: Nerád by som kritizoval prácu P SAV spätne. Čo môžeme zlepšiť, je práca 

s mladou generáciou vedcov. Napríklad ich trápi to, že nemajú permanentné pozície, aby si 

mohli plánovať svoju vedeckú kariéru. Ďalším problémom bude, že pracoviskám pri prechode 

na v. v. i. vzniknú vysoké náklady. Celý proces môže byť zložitý a jedna z prvých úloh 

nového P SAV bude riešenie tejto situácie. Ďalej by som sa chcel venovať popularizácii, čo 

bola aj jedna z mojich úloh na oddelení ústavu. 

 

I. Broska (otázka): Čo si myslíte o výkonovom financovaní? 

 

Odpoveď: Výkonové financovanie je potrebné. Dnes je to ale iba úzky interval. SAV má 

veľký záber, ktorý je treba udržať. Akreditácia – to je cesta, ako sa to  dá realizovať.  

Scientometria nestačí a najmenšie zlo je panel. Takto to môže pokračovať. Hodnotenie panelu 

v niektorých otázkach, ktoré s týkali doktorandov, ale nebolo správne. Napríklad sme boli 

kritizovaní, že máme veľa školiteľov a málo doktorandov. Čiže – výkonové financovanie áno, 

ale pri zúfalom podfinancovaní SAV iba z dodatočných peňazí. 

 

A. Kučera (otázka): SAV získala infraštruktúru. Teraz je dôležitá jej udržateľnosť. Nemáme 

prostriedky na obsluhu a na financovanie mladých ľudí. SASPRO je dobrý projekt, ale je to 

iba nakrátko a jeho dopad je dvojsečný. 

 

Odpoveď:  Keď projekty skončia, náklady na prevádzku iba narastú. V súčasnosti 75 percent 

nášho rozpočtu sú personálne výdavky, čo nestačí na rozvoj, iba na údržbu. Nemáme projekt  

ESFRI. Po diskusii treba vybrať širšie zameranie, pre širšiu klientelu a presadiť takýto 

projekt. Aj ERC grantisti by mohli pracovať na ESFRI infraštruktúre. 

 

F. Gömöry (otázka): Máte podaný ERC projekt? 

 

Odpoveď: Áno.  

 

F. Gömöry (otázka): Aký je váš názor na výkonové financovanie? Ako sa to má realizovať.  

 

Odpoveď: Pri výkonovom financovaní sa môžeme oprieť o výsledky a závery panelu, aj keď 

v oblasti hodnotenia PhD štúdia ich výsledky neboli podľa môjho názoru správne.  Potom 

treba robiť evaluácie každý rok alebo dva, prihliadať na rozvoj ústavu, riešenie personálnych 

otázok, účasť mladých pracovníkov. Nemôže to robiť P SAV, ale lokálny panel.  

 

F. Gömöry (otázka): Poskytovanie permanentných pozícií je v rukách riaditeľa ústavu, ale 

jeho možnosti sú obmedzené. Ako to navrhujete riešiť? 

 

Odpoveď: Musíme vyvíjať tlak na vládu na lepšie financovanie vedy. Musíme propagovať 

vedu vo verejnosti. 

 

L. Hluchý (otázka): Je tu problém vedeckého narcizmu.  Tiež problém financovania. Vláda 

hovorí – získajte prostriedky z Horizontu. Ako chcete vytvoriť podmienky pre zlepšenie 

úspešnosti v projektoch? 

 

Odpoveď:  Mal by existovať program, aby projekty, ktoré postúpili do druhého kola a nie sú 

financované z európskych prostriedkov, boli financované z domácich prostriedkov.  

 

R. Komžík (otázka): Aký je váš názor na problém - základný versus aplikovaný výskum? 

 



Odpoveď: Tento problém by nemal existovať. Čítal som programové vyhlásenie vlády. Tam 

nie je spomenutý základný výskum. Sú tam rôzne typy výskumu, napríklad v potravinárstve 

chcú zmeniť výskum iba na aplikovaný. Ale základný výskum musí ostať. Treba mu vrátiť 

jeho postavenie. Je to dlhodobá úloha. Keď nebude dobrý základný výskum, nebude ani 

dobrý aplikovaný výskum. 

 

K. Flachbart (otázka): Keď nie sú peniaze, treba si stanoviť priority. Vláda by mala mať 

program. Aplikovaný výskum by mal viesť ku vzniku nového priemyslu.  

 

Odpoveď: Treba ukázať vláde, že základný výskum produkuje odborníkov, ktorí sa potom 

uplatnia aj v priemysle. Napríklad jadrový priemysel kričí, že nemáme odborníkov na 

všetkých stupňoch. Tí sa dajú vyprodukovať aj zo základného výskumu. 

 

Add 5. 

 

Komora prikročila ku tajnej voľbe. Voľby sa zúčastnilo všetkých 16 členov komory. 

Všetkých 16 hlasov bolo platných, 10 hlasov bolo za, 6 proti. 

 

Add 6. Uznesenie:  

 

I. komora Snemu SAV zvolila v tajnom hlasovaní nadpolovičným počtom hlasov prítomných 

členov komory M. Venharta za kandidáta na člena Predsedníctva SAV vo funkčnom období 

2017-2021. Zvolený kandidát postupuje do II. stupňa volieb. 

  

Add 7. 

K. Iždinský položil otázku: V Storine bol publikovaný právny problém týkajúci sa dĺžky 

funkčného obdobia súčasného predsedu SAV. Zaoberal sa tým výbor Snemu SAV? 

Odpovedala K. Gmucová predsedníčka Snemu SAV: Výbor je informovaný, zaoberali sme sa 

tým. Vysvetlila rôzne právne názory týkajúce sa tejto otázky. Bola urobená právna analýza 

problému v Ústave štátu a práva SAV. Predseda SAV vysvetlí na zasadnutí snemu svoj postup. 

Add 8.   

Rokovanie zasadnutia komory ukončila K. Gmucová o 12:10 hod. 

 
V Bratislave dňa 21. 3. 2017  

 

 

               K. Gmucová  

predsedníčka I. komory Snemu SAV 

Zapísal: K. Nemoga  

Overil: M. Tyšler 

 

 
 


