
1 

 

Zápisnica z rokovania Snemu SAV dňa 2. 2. 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 na diskusiu  

 

PROGRAM 

1. Otvorenie  

2. Schválenie programu zasadnutia  

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

4. Informácia o priebehu prvého stupňa volieb kandidátov na členov predsedníctva akadémie v 

komorách, hlasovanie o súhlase s postupom jedného z kandidátov v I. komore do druhého kola 

volieb  

5. Diskusia členov snemu s kandidátmi na členov predsedníctva akadémie vo funkčnom období 2017 

– 2021  

6. Všeobecná diskusia k voľbám  

7. Druhý stupeň volieb kandidátov na členov predsedníctva, hlasovanie  

8. Vyhlásenie výsledkov  

9. Schválenie harmonogramu doplňovacích volieb kandidátov na členov predsedníctva akadémie na 

obdobie 2017 – 2021  

10. Záver  

 

Informácie k jednotlivým bodom zasadnutia 

Bod 1 

K. Gmucová otvorila o 9:05 hod. zasadnutie, privítala prítomných.  

Bod 2 

K. Gmucová oboznámila prítomných s programom zasadnutia snemu.  Uviedla, že v pozvánke na 

zasadnutie, ktorej súčasťou bol jeho program, bol chybný údaj v rokoch funkčného obdobia nového P 

SAV. Snem hlasovaním vyjadril súhlas s rokovaním podľa navrhovaného programu.  

Bod 3 

Snem SAV schválil pracovné komisie snemu, zapisovateľku a overovateľku v tomto zložení:                 

zapisovateľka:  Z. Kusá;  overovateľka:  Z. Bartošová;  návrhová komisia:  R. Passia (predseda), D. 

Michniak, P. Cifra; volebná komisia:  F. Gömöry (predseda), J. Gálik, J. Palkovič; volebná subkomisia I. 

komory: F. Gömöry (predseda), K. Flachbart, D. Majcin; volebná subkomisia II. komory: J. Gálik 

(predseda), I. Riečanský, D. Antolová; volebná subkomisia III. komory: J. Palkovič (predseda), S. 

Konečný, M. Zavacká;  mandátová komisia:  Ľ. Kľučár (predseda), M. Tyšler, B. Lášticová 
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Bod 4 

O priebehu prvého stupňa volieb v komorách stručne informovali postupne predsedníčky a predseda 

jednotlivých komôr snemu SAV K. Gmucová, Ľ. Kľučár a Z. Kusá. Podrobná informácia bola členom 

snemu zaslaná vo forme zápisníc z rokovania jednotlivých komôr.  K. Gmucová pri informovaní 

o priebehu volieb v I. komore priblížila okolnosti, ktoré spôsobili osobnú neúčasť A. Kučeru. Ten pre 

poruchu lietadla nemohol splniť svoj záväzok osobne sa zúčastniť na volebnom zasadnutí komory, no  

po získaní súhlasu komory a všetkých kandidátov  bol v dohodnutom čase v telefonickom kontakte 

s plénom a zodpovedal otázky členov komory tak ako ostatní kandidáti.  K. Gmucová tiež uviedla, že 

volebný poriadok vyžaduje len písomný záväzok osobnej účasti a odpovedanie na otázky pléna, 

výslovne nezmieňuje osobnú prítomnosť počas rokovania. K. Gmucová potom požiadala snem 

o vyjadrenie súhlasu s postupom I. komory, ktorá potom v hlasovaní schválila A. Kučeru ako 

kandidáta do druhého stupňa volieb. Opýtala sa tiež, či niekto z prítomných považuje túto otázku za 

tak závažnú, že žiada hlasovanie po komorách. Nik z prítomných o to nepožiadal. Z. Kusá sa prihlásila 

s apelom, aby  členovia snemu  posudzovali odlišne prípad A. Kučeru, ktorému osobnú účasť na 

rokovaní komory zmarila vonkajšia okolnosť, ako jej prípad spred 4 rokov, keď sa ako kandidátka 

sama rozhodla uprednostniť rodinnú dovolenku pred vypočutím na sneme. Po Z. Kusej sa už k tejto 

veci nik nehlásil  o slovo, preto K. Gmucová predniesla návrh uznesenia o akceptácii  výsledkov volieb 

v I. komore. Následne sa rozbehla krátka diskusia o tom, ako vylepšiť formuláciu uznesenia 

odobrujúceho legitímnosť postupu I. komory a  zvolenie A.  Kučeru do druhého stupňa  volieb. J. 

Sedlák upozornil, že by sme sa mali vyjadriť k správnosti zvolenej procedúry, nie k výsledku. O. 

Križanová navrhla ďalšie vylepšenie formulácie zamenením výrazu schvaľuje na súhlasí.   

Po osvojení si týchto úprav K. Gmucová prečítala návrh uznesenia č. 1 o súhlase snemu s postupom I. 

komory v 1. stupni volieb.  Snem väčšinou hlasov (2 z prítomných boli proti, 1 sa zdržal) vyjadril 

súhlas s týmto postupom.   

K. Gmucová konštatovala, že je ešte priestor na krátku diskusiu a položila otázku, prečo ešte pred 

hlasovaním členovia snemu, ktorí hlasovali proti, nevyjadrili svoje námietky proti navrhovanému 

uzneseniu. J. Sedlák uviedol, že nebola otvorená diskusia. Potom vysvetlil, že keď sa schvaľoval štatút, 

dlho diskutovali, čo znamená osobne prítomný a záver tejto diskusie je v jeho pamäti taký, že osobná 

prítomnosť sa vyžaduje po celý čas. S. Konečný vysvetlil, že sa zdržal hlasovania,  pretože nechce 

poškodiť kandidátovi, ale je presvedčený, že kandidát na takú zodpovednú funkciu si má rozvrhnúť 

čas tak, aby počítal s nepredvídateľnými okolnosťami. Túto požiadavku podporil aj osobným 

príkladom dochádzajúceho na rokovania snemu z Prešova, ktorý sa doposiaľ nikdy neomeškal. I. 

Brezina vyjadril nesúhlas s dodatočným vyzývaním do diskusie tých, čo hlasovali proti. O. Križanová sa 

opýtala, prečo snem nediskutoval o samotnom štatúte, ktorý zjavne obsahuje nejednoznačné 

formulácie. Z. Kusá a K. Gmucová objasnili procedurálne komplikácie otvárania štatútu a poukázali na 

blížiaci sa koniec funkčného obdobia snemu s tým, že takú vážnu úlohu ako prepracovanie, 

respektíve vypracovanie nového štatútu snemu je vhodné prenechať novému snemu, ktorý navyše 

bude riešiť aj novú situáciu po prijatí zákona o v. v. i. K. Iždinský navrhol, aby výbor snemu pripravil 

pre nový snem a jeho výbor prehľad toho, čo je potrebné v štatúte zmeniť, aby tak uľahčili 

a zefektívnili prácu nového výboru. K. Gmucová privítala tento návrh a vyzdvihla jeho súlad so 

zámermi výboru snemu. 
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Bod 5 

K. Gmucová privítala prvého kandidáta K.  Fröhlicha. Tak ako všetkých ďalších kandidátov ho 

informovala o dĺžke diskusie a možnosti úvodného slova v trvaní do dvoch-troch minút.   

K.  Fröhlich okrem iného zdôraznil, že chce v P SAV pracovať na posilňovaní pozície SAV v európskom 

výskumnom priestore, pomáhať zlepšovať platové podmienky a príťažlivosť SAV pre mladých ľudí.  

V diskusii odzneli tieto otázky a odpovede: 

B. Lášticová: Čo by vyzdvihol ako najdôležitejšiu vec, čo urobil a ktoré z cieľov považuje za 

najdôležitejšie. K.  Fröhlich:  Riešil som problémy I. OV, snažil som sa o spravodlivé posudzovanie 

výstupov organizácií I. OV, podporoval som medzinárodnú spoluprácu a projekty ako CEMEA.  Je 

ťažké vybrať jednu najdôležitejšiu prioritu – SAV musí mať viac ťažiskových priorít. O fungovaní SAV 

po transformácií viac vie povedať predseda, v platových podmienkach by sme mali ísť cestou ako 

vysoké školy. Mali by sme sa poučiť z hodnotenia medzinárodným panelom, treba podporiť 

medzinárodné projekty a Fond Štefana Schwarza, dotiahnuť otvorenú akadémiu a presvedčiť 

verejnosť, že naša činnosť je zmysluplná. 

M. Koóš: Ak by sme išli cestou škôl, zvýšili by sa platy len najlepším, ale treba je aj ostatným. K.  

Fröhlich: Som si vedomý, že nepotrebujeme len špičkových vedcov, ale aj iných vysokoškolákov, 

technikov. Treba to riešiť, no ešte nemá recept. 

K. Kollár: Ak bude konštantný rozpočet, potom jediná cesta k zvyšovaniu platov je prepúšťanie. Aký 

má názor na 100%-né úväzky pracovníkov na VŠ? K. Fröhlich: Musíme sa usilovať o externé zdroje, 

prvá lastovička je tohtoročný rozpočet vyšší o 2,4 milióna oproti stabilizačnej zmluve. Ku viacerým 

úväzkom – je to podľa neho problém, no legislatíva to nezakazuje. Možno to riešiť na základe 

dohody, napr. mohol by sa zvoliť limit 150% ako maximum. 

D. Michniak: Čo sa vám vo vašom pôsobení nepodarilo a v čom vidíte najväčšie rezervy? K.  Fröhlich: 

Málo som navštevoval ústavy, no mojím presvedčením je, že nechcem ústavom vnucovať svoje 

názory, podporujem, aby išli svojou cestou. Ak je taká vôľa, môžem zintenzívniť stretnutia s AO alebo 

VR. 

L. Hluchý: Podľa mňa si sa viac venoval svojmu ústavu, nezaznamenali sme žiadnu aktivitu voči 

Ústavu informatiky. K. Fröhlich: Váš ústav sme navštívili aj s predsedom SAV, mám kontakty s VR aj 

s riaditeľkou. 

L. Hluchý: Po vašej návšteve som sa vzdal funkcie riaditeľa.  Zdá sa mi, že evalvačná komisia 

nehodnotila organizácie objektívne, ale stranila ústavu K.  Fröhlicha. K.  Fröhlich: Náš ústav som 

neposudzoval a do hodnotenia som nezasahoval.   

K. Flachbart: Ako by sa postavil k situácii, ak  by bola podmienkou  transformácie redukcia ústavov na 

polovicu? K. Fröhlich: Taká podmienka neexistuje, podľa neho má ísť iniciatíva ku spájaniu zdola. 

Slabším ústavom spájanie môže pomôcť. 

Po vypršaní určeného času K. Gmucová poďakovala K.  Fröhlichovi a informovala ho – tak ako 

všetkých nasledujúcich kandidátov – že výsledky volieb budú známe okolo 15. hodiny. Potom 

požiadala o prizvanie D. Gálika. 

 

K. Gmucová privítala D. Gálika, oboznámila ho s pravidlami prezentácie. D. Gálik uprednostnil 

diskusiu. V diskusii odzneli tieto otázky a odpovede: 

B. Lášticová: V prezentácii ste zdôrazňovali najmä aktivity zamerané na I. a II. OV, čo plánujete pre III. 

OV? D. Gálik: Mojím zámerom bolo posilňovať medzinárodnú vedeckú spoluprácu aj v III. OV, ide to 

pomaly, ale podarilo sa podnietiť aj výzvy pre humanitné vedy. Teraz sa podáva projekt konzorcia 
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HERA. Výzva pre výskumné projekty by mala byť zverejnená na jeseň. V predloženom materiáli mal 

zámer týkajúci sa Horizontu – tam sa nedarí interdisciplinárne prepojenie medzi rôznymi disciplínami, 

doplácajú na to najmä spoločenské a humanitné vedy. Dokonca aj zo zdrojov vyčlenených pre tieto 

vedy išlo pre ne len 28%. Výzvy pre konzorciá HERA sa vypisujú len raz za štyri roky. Chcel by začať 

organizovať väčšiu podporu príprave ERC projektov (už je na úrade vytvorené miesto) a zaviesť 

cestovné granty pre pripravujúcich ERC. 

L. Hluchý: Považujete za rozumné podporovať projekty s Tajwanom, TÜBİTAK-om, keď nie je 

dostatočná podpora 7. RP? D. Gálik nesúhlasil, že podpora spolupráce s Tajwanom nie je významná: 

je to podľa neho veľmi silný partner a súťaž je veľmi tvrdá. Potrebujeme rozvíjať aj spoluprácu 

s krajinami mimo EÚ. Tam sa ukazujú významné praktické výsledky – napr. pri konštrukcii leteckých 

motorov. Snaží sa vyhľadávať aj projekty pre III. OV. Podľa neho by ERANETy mala financovať 

národná grantová agentúra. Je členom rady APVV pre program HORIZONT a chcel by dosiahnuť, aby 

APVV financovala bilaterálne spolupráce a projekty ERANETov, pretože rozpočet SAV nedovoľuje 

rozširovať podporu spolupráce. 

O. Križanová: Ako vidíte možnosti získavať ERC granty pre III. OV a čo môžete pre ich podporu urobiť?  

D. Gálik: Je viac ciest. Po prvé, oslovovať a povzbudzovať vedcov – má aj pár ľudí vytipovaných. Ďalej 

cestovné granty pre poučenie sa z pracovísk, kde majú ERC a fungovanie oddelenia, ktoré bude 

podporovať ich prípravu. 

O. Križanová: Čím sa činnosť útvaru na Úrade P SAV bude odlišovať od fungovania útvaru na CVTI?  D. 

Gálik: CVTI slúži všetkým a nerieši konkrétne problémy. 

K. Gmucová: Zamýšľa sa nad podporou Open Access?  D. Gálik: To je ťažká otázka, zatiaľ sme pre to 

urobili málo. Jedna téma je aj vytvorenie repozitáru na serveri SAV. 

Po vypršaní určeného času K. Gmucová poďakovala D. Gálikovi a požiadala prizvať D. Ježovú. 

 

K. Gmucová privítala D. Ježovú, oboznámila ju s pravidlami prezentácie.  D. Ježová v rámci svojho 

úvodného slova informovala, že P SAV schválilo jej dva návrhy týkajúce sa zmeny v pravidlách 

poskytovania štipendia z Fondu Štefana Schwarza a problému zníženia príjmov absolventov 

doktoradského štúdia.  

V diskusii odzneli tieto otázky a odpovede:  

K. Gmucová: Prečo sa táto otázka otvára až teraz, či je to aj dôsledkom údivu členov hodnotiacich 

panelov nad situáciou postdoktorandov u nás? D. Ježová: Neuvedomovali sme si tento problém, áno, 

aj názor panelistov to ovplyvnil.  

K. Kollár: Ako zvýšiť atraktívnosť doktorandského štúdia na SAV oproti školám? D. Ježová: Považujem 

za veľmi dôležité pritiahnuť na SAV najlepších absolventov škôl - lákať ich môžeme na možnosť 

zahraničných pobytov, zaujímavejšie a bohatšie vedecké štúdium. Je tu však aj demografický pokles, 

ktorý nemáme možnosť prekonávať. Podľa nej treba pracovať už so študentmi na vysokej škole.  

L.  Hluchý: Zmena mzdových pomerov je komplikovaná, no nemohli by sme skúsiť otvoriť priestor pre 

študentov z Ázie? Ako im navrhujete zjednodušiť  prístup? D. Ježová: Už konáme v tomto smere, 

predseda SAV má kontakty s Čínou, chcela by som v tomto konať viac. 

D. Magdolen: Aké ciele by SAV mala sledovať v diskusii o doktorandskom štúdiu v SAV? D. Ježová: 

Akadémia nebola prizvaná na rokovania ohľadne zákonnej úpravy doktorandského štúdia – aktuálne 

reformy sa pripravujú zvláštnym spôsobom, možno ich budeme môcť pripomienkovať až v rámci 

medzirezortného pripomienkového konania.  Nechce dávať  falošné nádeje. Možnosti SAV ako 

samostatného školiaceho pracoviska nevidí veľmi reálne, ale ona sama sa o to bude usilovať.“  
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I. Broska: Je potrebné podporiť príchod zahraničných doktorandov, bola sľúbená podpora 

administratívnych záležitostí, napr. pri styku s cudzineckou políciou a pod. D. Ježová: Počítame, že to 

bude zaradené v rámci referátu SASPRO. 

K. Flachbart: Čo možno urobiť pre väčšiu dôveru medzi SAV a školami pri organizácii doktorandského 

štúdia? D. Ježová: Určite je potrebné zlepšovať vzťahy medzi školami a SAV, predstavujeme si to ako 

rovnocennú spoluprácu, nie privlastňovanie si výsledkov SAV školami. Budeme sa snažiť. 

K. Gmucová poďakovala D. Ježovej a požiadala prizvať J. Koppela. 

 

K. Gmucová privítala J. Koppela, oboznámila ho s pravidlami prezentácie.  J. Koppel preferuje otázky a 

diskusiu.  V diskusii odzneli tieto otázky a odpovede: 

K. Kollár: V rozpočte na r. 2017 je deficit 700 tisíc euro, bude sa viazať rozpočet?  J. Koppel: Deficit sa 

v ostatných troch rokoch opakuje, od 300 do 600 tisíc. Vzniklo to v dôsledku stagnácie VNV (630), 

rastú len mzdy a odvody. J. Koppel predpokladá úspory z ostatných zdrojov, no je veľmi málo 

pravdepodobné, že by došlo k viazaniu rozpočtov ústavov. 

B. Lášticová: Viacerí kandidáti zdôrazňovali potrebu externých zdrojov. Odkiaľ majú prísť?  J. Koppel: 

Máme pre naše zámery podporu z viacerých strán. 

D. Magdolen: Vy poznáte rozpočet SAV veľmi dokonale, mohli by ste povedať, aký je podiel III. OV na 

čerpaní celkových prostriedkov SAV? J. Koppel: Nemám v hlave celkové čísla, na mzdách je podiel III. 

OV je primeraný, ak myslíte 630, tam je podiel iný. Pomery medzi OV sa vždy odvíjajú od minulého 

roku. 

D. Magdolen: Aké je to číslo? J. Koppel: Po OV sa to explicitne nesleduje, z pamäti to neviem, údaje 

môžem poslať. 

L. Hluchý sa pýtal na vzťah priechodnosti návrhu zákona o v.v.i. a majetkovej otázky – nemal by sa 

majetok riešiť, až keď bude jasná finalizácia štruktúry v. v. i.? J. Koppel: Zásadný problém zo strany 

vlády bol, aby sa majetok nedostal mimo SAV, ak ho dostaneme do vlastníctva. 

D. Žitňan: Aká je pravdepodobnosť, že sa podarí vybaviť výnimku zo zákona o verejnom obstarávaní, 

ktorý zaťažuje organizácie? J. Koppel: Otázke verejného obstarávania som sa dlhšie venoval, som 

mierny optimista, lebo aj členovia Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport sa pri 

návšteve SAV vyjadrili k tejto otázke s porozumením. 

I. Broska: Mzdy sú veľký problém, pričom často klesá smerné číslo pracovníkov na ústavoch. J. 

Koppel: SAV naopak neplní limity počtu pracovníkov, ak by pracovisko chcelo viac pracovníkov, P SAV 

rado limit zvýši, nie však finančné prostriedky. 

K. Gmucová poďakovala J. Koppelovi a požiadala prizvať Ľ. Lacinovú. 

 

K. Gmucová privítala Ľ. Lacinovú a oboznámila ju s pravidlami prezentácie. Ľ. Lacinová: Ak ma zvolíte, 

väčšiu časť energie by som chcela venovať do vnútra akadémie, podporovať publikovanie, riešiť 

prevádzkové problémy II. OV a SAV. 

V diskusii odzneli tieto otázky a odpovede: 

R. Passia: Ako vidíš vzťah medzi Edičnou radou a vydavateľstvom VEDA? Ľ. Lacinová: Myslím si, že 

vzťahy s vydavateľstvom VEDA sú dobré, ako členka editačnej rady  vítam návrh, aby VEDA vydávala 

aj časopisy. 

B. Lášticová: Ako financovať časopisy? Mnohé živoria finančne, nie intelektuálne. Ľ. Lacinová: Bude 

veľmi ťažké zachovať podporu financovania časopisov, v akadémii je rad odporcov financovania 

časopisov. Možno by pomohli externé zdroje, aj VEDA sľúbila podporu zo svojich zdrojov. 
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O. Križanová: Ako riešiť spoplatnenie Open Access? Ľ. Lacinová: V tom vidím veľké pole pre naše 

časopisy – naše Open Access poplatky sú rádovo na úrovni desatiny či štvrtiny poplatkov 

vyžadovaných inde. 

L. Hluchý: Prečo je VEDA taká drahá, my svoj časopis tlačíme radšej inde. Ako to bude s podporou 

zavádzania DOI identifikátorov, stojí to veľa peňazí – nepomohol by spoločný postup? Ľ. Lacinová: 

Prečo je VEDA drahšia, neviem odpovedať, musela by som vidieť ponuky. Edičná rada bude pracovať 

na spoločných hodnoteniach. Na hradení DOI sa možno dohodnúť, ak viac časopisov vydáva ten istý 

vydavateľ. 

J. Gálik: Aké problémy by chcela riešiť a liečiť v rámci SAV? Ľ. Lacinová: Jedným takým problémom je 

prevádzka Pavilónu lekárskych vied a prevádzkové problémy ďalších spojených ústavov. 

K. Kollár: Podľa neho by časopisy mali byť zaradené medzi trvale sledované priority. SAV predsa stojí 

na troch nohách – výskum, doktorandské štúdium a publikovanie. Ľ. Lacinová: Áno, ale bude to ťažké 

presadiť. 

J. Sedlák: Nemala by sa SAV pripojiť k európskym iniciatívam k Open Access? Ľ. Lacinová: SAV by to 

nemala robiť samostatne, mala by to byť spoločná slovenská iniciatíva, spolu s univerzitami. Ak sa 

k tomu nepripoja univerzity, nebude to mať váhu. 

I. Riečanský : Je problém s rozdielnym hodnotením časopisov na VŠ a v SAV – je možné angažovať sa 

v zjednotení hodnotenia? 

Ľ. Lacinová: Áno, CC je zastaraná databáza, aktuálne je počítanie impaktu z Web of Science a Scopus. 

Akadémia je v tom ďalej ako školy, ale je optimistické očakávať, že školy nás budú nasledovať. 

Gmucová poďakovala Ľ. Lacinovej a požiadala prizvať K. Marholda. 

 

K. Gmucová privítala K. Marholda a oboznámila ho s pravidlami prezentácie K. Marhold uviedol, že 

kandiduje na funkciu podpredsedu pre II. OV a chcel by ju vykonávať. 

V diskusii odzneli tieto otázky a odpovede: 

L. Hluchý: Niektoré firmy si v minulosti mysleli, že manažment SAV nefunguje, ako si predstavuje 

manažment SAV smerom navonok, k priemyslu? K. Marhold: Dobrá otázka. Zástupcu priemyslu 

máme vo VR SAV, no záleží aj od konkrétnych ústavov a iniciatíva by mala vychádzať z konkrétnych 

vzťahov na úrovni ústavov a firiem. Ak sa objaví, mala by určite dostať plnú podporu predsedníctva. 

Za tie dva roky si však takú iniciatívu nepamätá. 

K. Iždinský: Pred 2. rokmi  si sa v rozhovore pre rozhlas vyjadril o téme zarábania si ústavmi, ako to 

vidíš dnes? K. Marhold: Je to diferencované - niektoré ústavy majú možnosti zarábať si a to treba 

podporiť, ale niektoré ústavy na to nemajú predpoklady a nemožno ich do toho nútiť, respektíve ich 

za to trestať pri hodnotení ústavov. Netlačil by všetky ústavy za každú cenu do podnikania. 

D. Žitňan: Nebolo by možné zjednodušiť proces vykazovania a hodnotenia výročných správ? K. 

Marhold: Proces je do značnej miery zjednodušený, v niečom – publikácie – nás viažu celoslovenské 

normy. 

D. Magdolen: Veda a kritériá sa vyvíjajú a menia sa aj požiadavky na infraštruktúru – teda agendu, 

ktorú u nás robí THS.  Návrh zvýšiť finančné prostriedky THS podľa neho nepodporili I. a II. OV. Vy ste 

ten návrh podporili? K. Marhold: Nemám problém navýšiť rozpočet pre THS, ale malo by to byť 

komplexné jednorazové riešenie a THS by sa potom mala už o svoje problémy starať sama, resp. 

s podporou ústavov III. OV. 

J. Sedlák: Nie každý aplikovaný výskum je výskum, ktorý zarába, taký výskum by sa správne mal 

nazývať zmluvný výskum. 
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K. Flachbart: Aké činnosti sú podľa vás kľúčové pre podpredsedu pre II.OV? K. Marhold: Je potrebné 

viac komunikovať s AO ústavov, výborne funguje rada riaditeľov II. OV, stretáva sa každý mesiac. 

Podľa neho by bolo dobré, ak by sa aj riaditelia z iných OV stretávali takto pravidelne a boli aj 

spoločné stretnutia a vypočutie si názorov riaditeľov. A bolo by zrejme dobré vytvoriť aj fórum pre 

stretávanie sa doktorandov. 

K. Gmucová poďakovala K. Marholdovi požiadala prizvať J. Marušiaka. 

 

K. Gmucová privítala J. Marušiaka a oboznámila ho s pravidlami prezentácie. J. Marušiak: Úvodné 

slovo som už povedal dvakrát, môžem len opakovať svoje priority: dokončenie transformácie SAV, 

riešenie problematiky financovania vedy, styku SAV a médií, optimálny model hodnotenia,  práca 

s mladou generáciou výskumníkov, treba pracovať aj so strednými školami. 

V diskusii odzneli tieto otázky a odpovede: 

J. Sedlák: Sú názory, že pri hodnotení prevláda tvrdá scientometria. Aké hodnotenia impaktu 

výstupov na spoločnosť by ste zvolili? J. Marušiak: Tento indikátor je vo Veľkej Británii veľmi 

sledovaný – napr. intenzita spolupráce s VŠ, s decíznou sférou, či médiá prejavujú záujem o výsledky 

výskumu, je jasné, že v prírodných vedách je efekt ľahšie merateľný. 

L. Hluchý: Aká je vaša predstava o integrácii ústavov III. OV, ten tlak zrejme príde? J. Marušiak: 

Predložený zákon o v. v. i. predpokladá, že určité formy integrácie budú nutné, ide však o to, aby 

zlúčené organizácie vedeli spolupracovať. Podľa neho to môže fungovať len na báze dobrovoľnosti 

a zachovaní subjektivity organizačných zložiek vo veci vedeckého a projektového riadenia. Ak však 

zlučovanie bude nutné, predsedníctvo sa nemôže k tomu stavať pasívne. 

P. Cifra: Ako si predstavuje tri právne formy a ako výkonové financovanie? J. Marušiak: Tri právne 

formy vyšli z iniciatívy ústavov, niektoré ústavy nebudú môcť vstupovať do komerčných vzťahov, 

preto je pre nich vhodnejšia doterajšia právna forma. Presadenie troch foriem však vyžaduje 

vstupovať do mnohých rokovaní a samozrejme musíme rešpektovať výsledok legislatívneho procesu. 

Pri výkonovom financovaní by okrem objemu publikácií mala byť hodnotená aj kvalita publikácií a ich 

spoločenský vplyv. Slepé uplatňovanie scientometrických kritérií vytvára mnohé anomálie. 

J. Gálik: Ako by si zhodnotil naplnenie svojich priorít, ktoré si mal pri predchádzajúcom kandidovaní? 

J. Marušiak: Podarilo sa zlepšiť pôsobenie SAV vo verejnosti, obnovila sa činnosť referátu pre 

komunikáciu a médiá, webová stránka SAV sa stala živšou, aj keď sú tu limity finančné, zlepšili sa 

Správy SAV, knižničná rada sa zlepšila,  nebol som úspešný pri získavaní donorov pre SAV, tí chýbajú, 

ale podarilo sa presvedčiť vládu, že ťažisko financovania SAV má prichádzať zo štátneho rozpočtu.  

K. Gmucová poďakovala J. Marušiakovi a požiadala prizvať M. Morovicsa. 

 

K. Gmucová privítala M. Morovicsa a oboznámila ho s pravidlami prezentácie. M. Morovics 

poďakoval za možnosť kandidovať. Prichádza so skúsenosťami s prácou v P SAV. Svoju prácu chce 

založiť predovšetkým na kontaktoch s organizáciami, dôležité je, aby komunikácia medzi 

organizáciami a P SAV bola základom všetkých rozhodnutí. Potrebné je diskutovať o veciach, ktoré 

zasahujú všetky OV, ako napr. výkonové financovanie. V prípade transformácie je veľmi dôležité 

pracovať na interných vykonávacích predpisoch, ktoré zasiahnu do života organizácii možno viac ako 

samotný zákon. Reštrukturalizácia by sa mala uskutočňovať len na základe vôle zdola. V diskusii 

odzneli tieto otázky a odpovede: 

K. Gmucová: Budeš kandidovať na funkciu niektorého podpredsedu? M. Morovics: Jedine by 

prichádzal do úvahy podpredseda pre III. OV, no radšej by tam videl výraznejšiu vedeckú osobnosť.  
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K. Kollár: Porada s THS, ktorá bola minulý týždeň, naznačovala predkolapsový stav. Považujem za 

neprípustné, aby sa časť agendy presúvala na ústavy. Aký je váš názor? M. Morovics: THS 

spoločenských vied je vo veľmi  zložitej situácii. Závažné úlohy  sa nemôžu presúvať z kompetencie 

THS na ústavy. Vzťahy sú administratívne stále zložitejšie a THS v súčasnej personálnej skladbe nie je 

schopná svoje funkcie plne zabezpečovať. Financie z centrálnych zdrojov však môžu narážať na 

nesúhlas organizácií z I. a II. OV . Je potrebné urobiť rozbor administratívnej podpory. 

K. Kollár: THS zabezpečuje aj služby pre knižnicu, ktorá slúži celej SAV, takže nie je to výlučne 

záležitosť len III. OV. M. Morovics: Iste, ale je potrebný audit nákladov administratívnych činností. 

J. Gálik: Možno by sa veci THS nemali riešiť separátne, nepomohla by výmena skúseností s košickou 

THS?  M. Morovics: Košická THS je väčšmi prepojená s ústavmi a obsluhuje menší počet ústavov.  

J. Gálik: Podľa mňa by ste ako matematik mohli byť mostom medzi oddeleniami, čo by ste urobili pre 

zlepšenie vzťahov a spolupráce? M. Morovics: Bolo by vyznamenaním považovať sa za matematika, 

preňho je veľká skúsenosť komunikovať s I. a II. OV. Cíti sa byť pripravený či vybavený potrebnou 

empatiou, mnohé nedorozumenia sú dané nedostatkom komunikácie.  

B. Lášticová: Ako sa pozeráte na projekt pavilónu spoločenských vied, kde bola kritika najmä od 

knižnice za nevhodné riešenie? M. Morovics: Ak problémy budeme riešiť cestou korekcií projektu, je 

to časovo reálnejšie riešenie ako keď odmietneme celý projekt. Táto vec sa musí riešiť diskusiou 

v rámci OV. K. Gmucová poďakovala M. Morovicsovi a požiadala prizvať M. Omastovú. 

 

K. Gmucová privítala M. Omastovú a oboznámila ju s pravidlami prezentácie. M. Omastová zhrnula 

svoje dvojročné pôsobenie. Išla do funkcie, ktorú chcela robiť – medzinárodné vedecké projekty, 

v tom mala skúsenosti. K tomu jej bola zverená úloha v akreditácii. V diskusii odzneli tieto otázky 

a odpovede: 

D. Michniak: Zúčastnili ste sa celého procesu stretnutí na ústavoch a máte veľký prehľad o práci 

jednotlivých ústavov. V čom by sa ústavy I. a II. OV mohli poučiť od ústavov III. OV? M. Omastová: 

V organizáciách III. OV vedia lepšie formulovať svoje miesto vo vedeckom priestore a v spoločnosti, 

pôsobenie a význam toho, čo robia. Spolu sa však všetci musíme zlepšiť vo formulovaní budúcnosti.  

K. Flachbart: Odporúčania zahraničného panelu v diskusii boli zmenšiť počet projektov na ústave. 

Mladí potrebujú vlastné projekty pre vedecký postup, no ak starší prenechajú projekty mladším, hrozí 

im pokles mzdy. Ako riešiť tento problém? M. Omastová: O tom sme dosť hovorili. Ideálne by bolo, 

ak by tak ako v ČR aj u nás existovali osobitné výzvy pre mladých pracovníkov, napr. pri APVV.  

D. Magdolen: V procese prípravy akreditácií bolo sľúbené organizáciám, že dostanú externé posudky, 

keď o to požiadajú. Prečo ešte posudky nedostali? M. Omastová: Proces ešte nie je uzavretý 

a posudky budú posielané o dva týždne. Metapanel neodporúčal, aby externé posudky boli 

postúpené ústavom, ústavy preto dostanú len posudok od metapanelu. Relevantné externé posudky 

sa transformovali do hlavného posudku. Je to naša prvá skúsenosť s takouto konštrukciou 

hodnotenia, môžu sa objaviť problémy. 

I. Broska: Budú zahraniční hodnotitelia kontrolovať implementáciu svojich odporúčaní? M. 

Omastová: Áno. Očakávajú  vypracovanie akčných plánov a v reálnom čase sa o to budú zaujímať. 

L. Hluchý: Aký je osud ročných hodnotení? V minulosti tu bolo riziko konfliktu záujmov, keď v komisii 

medzi hodnotiteľmi boli niekedy aj dvaja zástupcovia určitého pracoviska. M. Omastová: Nebude 

vôľa zrušiť ročné hodnotenia, určité zrkadlo je potrebné. Systém však treba aktualizovať. 



9 

 

K. Iždinský: 24. II. 2017 má mať I. OV evalvačný seminár v Smoleniciach – ako ďaleko je podoba 

nového robustného transparentného systému hodnotenia? M. Omastová: Nemyslí si, že sú blízko, 

ešte treba vykonať početné iteračné kroky.  

O. Križanová: Aký máte názor na ideálnu podobu systému evalvácie? Omastová: Základ ôsmich 

oblastí hodnotenia nie je zlý. O. Križanová: A čo hodnotenie tímov? M. Omastová:  Hodnotenie 

a výber najlepších tímov je dobrá vec, už takto postupujú vysoké školy, mali by sme to vyskúšať. 

K. Gmucová poďakovala M. Omastovej a požiadala prizvať V. Páleníka. 

 

K. Gmucová privítala V. Páleníka a oboznámila ho s pravidlami prezentácie. V. Páleník nechce 

opakovať informácie o sebe, v P SAV sa chce sústrediť na otázky aplikácie a propagácie vedy. Pracoval 

na 19 takýchto projektoch, aplikované projekty sú ich ústavu vlastné, aj posledný projekt APVV bol 

aplikovaný. Je za dôkladné monitorovanie aplikácií, ktoré pracovníci robia, no spôsobom, aby tým 

pracovníci neboli zaťažovaní. V diskusii odzneli tieto otázky a odpovede: 

J. Sedlák: Pracovali ste na aplikovaných projektoch aj v rámci ústavu? V. Páleník: Áno – náš ústav za 

riaditeľa Mikelku pomáhal rozbehnúť rozpočtový systém MF SR. J. Sedlák: Znamená to, že aj 

v spoločenských vedách je možné aplikovanie? V. Páleník: Áno, ale vyvážene. 

K. Gmucová: Ako sa vám páči návrh programu Otvorená akadémia? Páleník: Ak by som bol členom P 

SAV, dôkladne by som sa s ním oboznámil a na základe svojich skúseností by som navrhol úpravy. P. 

Cifra: Kandidujete na funkciu ekonomického podpredsedu, ako by ste sa vymedzili voči minulosti? V. 

Páleník: Kandidujem na dve alternatívne funkcie. V ekonomických veciach sa nechcem vymedzovať 

negatívne, nadviazal by som, ale bol by som aktívnejší vo vyjednávaní s MF, viac by som odborne 

argumentoval za zvýšenie financií pre vedu. Mám skúsenosti s touto argumentáciou na európskej 

úrovni. Ďalej by som sa zameral na financie a pravidlá Horizontu, tam je potrebné robiť viac. 

K. Kollár: Máte dobré kontakty s decíznou sférou, kde je dôvod zablokovania zákona o v. v. i.? V. 

Páleník: Podľa mojej kuloárnej informácie sa za zablokovanie zasadil zbor poradcov premiéra, preto 

s jeho členmi treba komunikovať – zo SAV sú tam štyria. III. OV by malo byť viac využívané pri 

komunikácii s tvorcami politík. 

L. Hluchý: Ako by zlepšil informovanosť P SAV, ak majú rokovať s priemyslom a nasmerovať 

priemyselníkov na konkrétne pracoviská? V. Páleník: Nie je jednoduché vedieť, čo sú vecne príslušné 

ústavy a na nich konkrétni experti – treba mať databázu expertov.  

K. Iždinský: Ročné náklady na SAV sa rovnajú 1,5 km diaľnice za Čadcou. Je nejaký priestor na 

vyjednávanie o zvýšení financovania SAV? V. Páleník: To je dôležitá otázka, je potrebné otvárať tému 

posudzovania vplyvu vynaloženia zdrojov na blahobyt spoločnosti. 

K. Gmucová poďakovala V. Páleníkovi a požiadala prizvať P. Samuelyho.   

 

K. Gmucová privítala P. Samuelyho a oboznámila ho s pravidlami prezentácie. P. Samuely: Moje 

predstavy sa týkajú troch oblastí: materiálne a personálne zabezpečenie vedy s dôrazom na výskum. 

Je zástancom spoločného hodnotenia s univerzitami, ktoré by ukázalo našu hodnotu. Je potrebné 

posilniť výkonovú zložku financovania  a oceňovať výkony excelentných tímov. Predsedníctvo by malo 

pracovať kolektívnejšie a niektoré dôležité funkcie by mali mať na starosti viacerí ľudia. V diskusii 

odzneli tieto otázky a odpovede: 

L. Hluchý: Verejnosť od nás očakáva prevratné výstupy do praxe. Ako by si zlepšil manažment 

predsedníctva v komunikácii s priemyselnými firmami – ako ich usmerniť ku konkrétnym ústavom? P. 

Samuely: SAV je v prvom rade inštitúciou základného výskumu, no bolo by zle, ak by odmietala 
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aplikovaný výskum. Treba sa poučiť od ústavov, ktoré majú praktické skúsenosti, program Otvorená 

akadémia tomu nahráva. OV je najlepším diskusným fórom aj pre tieto otázky. 

D. Magdolen: Ako vysvetliť rast mzdových rozdielov medzi univerzitami a SAV? P. Samuely: Univerzity 

už 15 rokov fungujú v režime hodnota za peniaze. Kedysi sa financovali len podľa počtu študentov, 

v súčasnosti 60% financovania ide za výkony vo vede. Preto sú niekde lepšie platy ako v akadémii. 

K. Gmucová: Ak ste za zjednotenie hodnotenia s univerzitami znamená to, že my sa máme 

prispôsobiť ich spôsobu, alebo presviedčať ich, aby sa prispôsobili nášmu? P. Samuely: Za Radičovej 

vlády bola spoločná komisia, tá zanikla. Súčasná komisia nemá zástupcov zo SAV, ale SAV by sa tu 

mala zúčastniť. Ochota hodnotiť sa podľa „školských“ kritérií nám nemôže podľa mňa poškodiť. 

K. Flachbart: Počas akreditácie nám bol vyčítaný veľký počet projektov, pričom projekty sú nutné aj 

pre mladých, aby boli preradení do vyššej triedy a pre starších, aby sa udržiavali platovo. Čo s tým? P. 

Samuely: Riešenie vidím v dvoch grantových agentúrach, jedna a nich pre mladých. 

I. Broska: Čo si myslí o oxfordskom modeli hodnotenia? P. Samuely: Pred desiatimi rokmi ho tu 

predstavovali experti. Je to celkom zaujímavý model, napr. že pracoviská predložia len taký počet 

prác, aký chcú a komisia sa s nimi dôkladne oboznámi, prečíta ich a povie o nich svoju mienku. Je to 

kvalitatívne hodnotenie. 

K. Kollár: Čo znamená dofinalizovanie posudkov? (Otázkou reaguje na správu na stránke SAV 

o rokovaní zahraničného metapanelu hodnotiteľov v Smoleniciach). K. Gmucová: P. Samuely nie je 

členom akreditačnej komisie ani panelu hodnotiteľov, nemá o rokovaní viac informácií ako vy.  

Následne po vypršaní časového limitu K. Gmucová poďakovala P. Samuelymu za vystúpenie a o 12:20 

hod. vyhlásila prestávku na obed. 

O 13:06 hod. K. Gmucová otvorila druhú časť rokovania. 

K. Gmucová privítala kandidáta P. Simana a zoznámila ho s pravidlami prezentácie.  P. Siman by rád 

pokračoval v starostlivosti o oblasť infraštruktúry a šírenie dobrého mena SAV. V diskusii odzneli tieto 

otázky a odpovede: 

O. Križanová: Spomínali ste road map výskumnej infraštruktúry, na ktorú sa viaže čerpanie 

štrukturálnych fondov. Ako vidíte túto aktivitu? P. Siman: V decembri 2016  bol materiál vypracovaný 

a poslaný do Bruselu, sú tam opísané všetky výskumné parky. SAV v jeho príprave zohrala pozitívnu 

úlohu. To je základ, teraz je na nás, aby sme konkretizovali výskumné požiadavky. 

B. Lášticová: Aké je miesto III. OV v tomto pláne infraštruktúry? P. Siman: Veľmi významné. Do road 

map sú zahrnuté aj jednotlivé nehmotné infraštruktúry, napr. jazykový korpus a ďalšie. Je dôležité 

začleniť naše databázy do medzinárodných sietí. 

K. Flachbart: Z prvých dvoch výziev (na čerpanie štrukturálnych fondov) sa zdá, že projekty budú 

oproti minulosti veľmi priemyselne, aplikovane zamerané. Dá sa to ovplyvniť?  P. Siman: Prvé výzvy 

plnili požiadavku spolupráce s hospodárskou sférou, no ďalšie výzvy by už mali byť väčšmi 

orientované na základný výskum, ten sa však dá robiť aj v rámci súčasných výziev. 

L. Hluchý: Aké odporúčanie viete dať na základe skúseností zo spájania ústavov – vaše pracovisko sa 

spojilo s iným. P. Siman: Efekty spojenia vnímame veľmi pozitívne, hoci v každodennom fungovaní sa 

objavujú rôzne ťažkosti. Našli sme prieniky medzi oddeleniami, styčné body, dobre sa rozvíja 

spolupráca. 

K. Iždinský: Rastie potreba prostriedkov na opravy infraštruktúry získanej zo štrukturálnych fondov. 

Netreba podľa vás premyslieť pôžičkový systém pre opravy? Nenavrhujem to financovať 

z centrálnych zdrojov. P. Siman: Už sme nad tým začali uvažovať, je to dôležitá úloha pre budúcnosť. 
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Študujeme príklad z Českej republiky, kde každý podpredseda má rozpočet na opravy do určitej 

sumy. Je potrebné vytvoriť fond opráv a rozmýšľať akým spôsobom. 

K. Gmucová: Kladne hodnotím vynaloženú prácu na novej webstránke. Aký jej ďalší vývoj plánuješ?  

P. Siman: Mnohé je potrebné zlepšovať, potrebujeme systém naladiť na moderné prostredie, na tzv. 

responzívny dizajn – pre rôzne zariadenia. 

K. Gmucová poďakovala P. Simanovi  a požiadala prizvať F. Simančíka. 

 

K. Gmucová privítala F. Simančíka, oboznámila ho s pravidlami prezentácie. F. Simančík heslovite 

predstavil svoje ciele: Prvý: korporátna identita – vypestovať súdržnosť;  pomoc, kto potrebuje. 

Druhý: vzťah verejnosti k SAV – verejnosť by mala vnímať  názor SAV ako rozhodujúci, ako hlas 

hlavného arbitra. Tretí: Budúcnosť SAV – aby práca v SAV sa mladým javila ako vytúžený cieľ. Na 

ceste k týmto trom cieľom je podľa neho potrebné pracovať, nech bude v predsedníctve ktokoľvek. 

V diskusii odzneli tieto otázky a odpovede: 

B. Lášticová: Ako si predstavuje procedúru vytvárania „názoru SAV“ a aké externé zdroje pre SAV má 

na mysli. F. Simančík: Chce, aby verejnosť a politici čakali na stanovisko SAV. Časť expertných 

stanovísk je platená. Formuláciu stanovísk SAV by pripravovala napr. Učená spoločnosť a vydávali by 

sa raz, či dvakrát ročne, nie častejšie. Aj ústavy by mali predsedníctvom stanovené úlohy, za ktoré by 

dostávali peniaze systémom „Hodnota za peniaze“. 

K. Gmucová: Z akých inštitucionálnych prostriedkov by sa toto financovalo?  F. Simančík: Bolo by to 

riešené v rámci rozpisu rozpočtu na ústavy. Dnes hodnotíme na základe ukazovateľov, treba hodnotiť 

výkony na základe výsledkov. 

Z. Kusá: Nebude zámer vytvárania „stanovísk SAV“ k spoločenským témam  diskvalifikovať stanoviská 

jednotlivých vedcov zo SAV, brať im legitímnosť? F. Simančík: Rozhodne nie. Uznávam stanoviská 

jednotlivých expertov. 

O. Križanová: Aká by bola procedúra vydávania stanovísk SAV? Reprezentovala by Učená spoločnosť 

akadémiu alebo vedeckú obec celej SR? F. Simančík: US je reprezentatívna. Nemôže dochádzať k 

inflácii stanovísk, stanoviská by sa pripravovali len k najdôležitejším témam. Hocikto nemôže vydávať 

stanoviská SAV, no Učená spoločnosť by mala dostať priestor a podieľať sa na ich formulovaní.  

J. Gálik: Akú pozíciu by ste v P SAV chceli zastávať? F. Simančík: Som otvorený každej možnosti, ale 

rozhodnem sa až keď budem poznať výsledok volieb. 

K. Flachbart: Predsedníctvo je kolektívny orgán, sú potrební kolektívni hráči. Nie si ty skôr 

individuálny hráč? F. Simančík: V našom ústave sa vždy vieme dohodnúť na spoločných riešeniach a ja 

som viedol ústav 10 rokov, čo svedčí, že nie som až taký individualista. 

K. Gmucová poďakovala F. Simančíkovi a požiadala prizvať P. Šajgalíka. 

 

Gmucová privítala P. Šajgalíka. P. Šajgalík informoval, že blokáda návrhu zákona o v. v. i. bola 

prelomená a aj majetok by mal prejsť na organizácie SAV. V diskusii odzneli tieto otázky a odpovede: 

L. Hluchý: Ako môže nové P SAV zlepšiť komunikáciu s ústavmi? P. Šajgalík: Členov P SAV  vyberá 

snem a mal by ich vybrať tak, aby vedeli komunikovať  s ústavmi, ale aj s decíznou sférou a s ďalšími 

orgánmi. 

R. Passia: Ukázali sa komunikačné problémy medzi úradom SAV a oddeleniami vied, čo sa ukázalo aj 

pri projekte pavilónu spoločenských vied. Vidíte nejaké medzery aj v práci Úradu SAV a plánujete 

audit jeho fungovania? P. Šajgalík: Projekt pavilónu je staršia história. Ak sa ukáže zásadná 

nespokojnosť s projektom, je možné aj zrušiť projekt a stavebné povolenie a začať ho pripravovať 
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znovu. Hodnotením musia prechádzať aj všetky špecializované pracoviská, po prijatí zákona o v. v. i. 

časť činností úradu prejde na špecializovanú v. v. i. a pri tej príležitosti určite bude vykonaný audit na 

úrade. 

K. Kollár: Ako vidí fungovanie THS ústavov spoločenských vied, ktorá obhospodaruje aj 

celoakademickú knižnicu? Ako postupovať v súčasnej núdzovej situácii, ktorú vedenie THS navrhuje 

riešiť presunom časti úloh na ústavy? P. Šajgalík: Štruktúra THS je koncipovaná podľa obdobia, kedy 

vznikla, a to v roku 1992, dnes už nevyhovuje. Sú dva spôsoby fungovania: prijať na ústavy 

príslušných pracovníkov, alebo riešiť konkrétne administratívne úlohy externe. THS nie je podľa neho 

ani jedným z týchto riešení, ráta s financovaním „z neba“ a nevie fungovať v dnešných časoch. 

Otázkou je, kto má zabezpečiť jej schopnosť plniť vyžadované úlohy. Sú na to rôzne názory. Jeho 

návrh je mať jedno špecializované pracovisko. 

I. Brezina: K čomu z vašej doterajšej činnosti by ste boli kritický? P. Šajgalík: Je toho viac, III. OV ma 

nevníma ako podporovateľa spoločenských vied a boli aj ťažkosti so zákonom o v. v. i., to však už bolo 

prelomené. 

I. Broska: Ako riešiť lepšie odmeňovanie špičkových pracovníkov? P. Šajgalík: Zmenou zákona sa toto 

nevyrieši, budeme to musieť riešiť z vnútorných zdrojov. Aj SASPRO je výborný projekt, no zakladá 

nerovnováhu, keďže vedľa seba existujú pracovníci s rovnakým výkonom, avšak veľmi rozdielnym 

príjmom. Pokiaľ ide o vnútorné zdroje, verí, že získa prostriedky ktoré umožnia oceňovanie 

najlepších. AK budeme postupovať podľa odporúčaní ako sa zlepšovať, každá inštitúcia môže 

dosiahnuť na tieto zdroje. 

K. Gmucová poďakovala P. Šajgalíkovi za prezentáciu a požiadala prizvať A. Kučeru. 

 

K. Gmucová  privítala A. Kučeru. A. Kučera: Chcem sa vám poďakovať za ústretovosť, že ste mi 

umožnili kandidovať v druhom stupni volieb. V diskusii odzneli tieto otázky a odpovede: 

L. Hluchý: Ak by ste boli v predsedníctve a vašou úlohou bude styk s priemyslom a spoločenskou 

praxou, ako to budete robiť? A. Kučera: Vedel by som sa zhostiť aj tejto úlohy, aj keď to nie je moja 

ambícia a sú tam schopnejší agenti. Som však komunikatívny a vedel by som sa dohodnúť aj s aktérmi 

mimo SAV, vrátane priemyselníkov. 

K. Gmucová: Ako predpokladáte rozdelenie svojho času ako pracovník mimobratislavského 

pracoviska? A. Kučera: Nemám problém, budem SAV ako celku slúžiť tak, ako je potrebné. 

K. Iždinský:  Stále zdôrazňujete základný výskum. Vidíte v aplikovanom výskume ohrozenie poslania 

akadémie?  A. Kučera: Vítam aplikovaný výskum, nie som zaujatý, len mám pocit, že poslaním SAV je 

základný výskum a prevaha aplikovaného by toto poslanie mohla poškodiť. Jeho zásadou je podporiť 

všetko, čo prospeje hoci jednému, ak to ostatných nepoškodí. 

I. Broska: Je vo využívaní ESI (európskej vesmírnej infraštruktúry) priestor aj pre iné ústavy ako 

Astronomický ústav? A. Kučera vymenoval 4-5 ústavov SAV, niekoľko fakúlt, plus mimovládne či 

podnikateľské subjekty. Myslí si, že priestor je tu aj pre III. OV. 

K. Gmucová: Aký máte názor na evalváciu zahraničným panelom? A. Kučera: Zásadne podporujem 

tento spôsob hodnotenia, pohľad zo zahraničia je veľmi užitočný. Odporúčam, aby hodnotenia vždy 

vykonávali zahraniční hodnotitelia a v päťročných intervaloch. Ročné  hodnotenia sú užitočné, ale 

mali by mať len informatívny charakter. 

K. Flachbart: Váš ústav má výborné výsledky v popularizácii, vedeli by ste sa tomu venovať aj v P SAV? 

A. Kučera: Vedel by som v tom akadémii pomôcť, máme vynikajúce vzťahy s médiami. 
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B. Lášticová: V čom konkrétne vidíte medzery v komunikácii vedy akadémiou?  A. Kučera: Určite 

máme medzery v komunikácii na stredných školách, viem si predstaviť lepšie využívanie tohto 

priestoru: napr. nástenku na každej škole s informáciami o výsledkoch SAV. Tiež si viem predstaviť 

zmluvy s televíziami. 

I. Broska: Je to dobrý podnet pre Otvorenú akadémiu. A. Kučera: Spolupracovali sme na Otvorenej 

akadémii a máme kontakty so strednými školami a podporu pre túto komunikáciu v projekte APVV. 

K. Gmucová poďakovala A. Kučerovi za prezentáciu, ktorou sa skončil bod prezentácií a diskusií 

s kandidátmi. 

 

Bod 6 

K. Gmucová otvorila všeobecnú rozpravu k voľbám. Ako prvému udelila slovo F. Gömörymu, ktorý 

inicioval tento bod. F. Gömöry zdôvodňoval význam volieb a spoločného premýšľania o fungovaní P 

SAV. Dôležité je zvoliť ľudí, ktorým môžeme dôverovať. K. Gmucová sa vyjadrila k technickej a časovej 

stránke volieb. Problém môže spôsobiť ustanovenie, že predsedu je nutné zvoliť 2 mesiace pred 

skončením funkčného obdobia súčasného predsedu a zároveň nemôže byť zvolený z neúplného 

počtu členov predsedníctva. Informovala, že v tejto veci požiadala o vypracovanie právneho 

stanoviska a apelovala na členov snemu, aby pôsobili na akademické obce, aby navrhovali kandidátov 

na členov P SAV zodpovedne. Na to reagovala Z. Magurová poznámkou, že čas je dostačujúci na 

opakovanie doplňujúcich volieb a netreba vyvolávať paniku. Ďalej sa do diskusie už nik neprihlásil, 

preto K. Gmucová otvorila ďalší bod. 

 

Bod 7 

Predseda volebnej komisie F. Gömöry zoznámil snem s postupom hlasovania. Na farebne rozlíšenom 

hárku (každá komora má hárok inej farby), ktorý bude rozdaný členom snemu, sú tri hlasovacie polia 

pre kandidátov do P SAV za tri OV. V každom hlasovacom poli možno krížikom na ľavej strane mena 

kandidáta označiť najviac 5 kandidátov. Pri prekročení stanoveného počtu hlasov v oddelení budú 

všetky hlasy v rámci daného oddelenia vied neplatné. Z. Magurová rozporovala skutočnosť, že budú 

akceptované hlasy na hlasovacích lístkoch pre oddelenia, kde nebolo chybné hlasovanie. Podľa jej 

názoru nesprávne vyplnenie jednej časti  diskvalifikuje hlasy na celom hárku, ktorý vníma ako jeden 

hlasovací lístok. Z. Kusá na to reagovala odvolaním sa na štatút, ktorý oprávňuje snem SAV, aby určil 

pravidlá postupu pri voľbách. Rozhodujúce je, či snem súhlasí s procedúrou, ktorú predstavil 

predseda volebnej komisie. Keďže neodzneli žiadne námietky a nik ďalší sa do diskusie neprihlásil, K. 

Gmucová ukončila diskusiu. Boli rozdané hlasovacie lístky. 

Prebiehalo hlasovanie a sčítavanie hlasov. 

Bod 8 

O 15:08 hod. boli vyhlásené výsledky volieb a premietnutá tabuľka, ktorá ich sumarizovala. Neboli 

zvolení K. Fröhlich,  V. Páleník a D. Ježová. D. Ježová síce získala nadpolovičný prepočítaný 

percentuálny podiel hlasov, ale bol najnižší zo šiestich kandidátov v rámci 2. OV. Na požiadanie Z. 

Magurovej boli premietnuté výsledky hlasovania po komorách a prečítané predsedami volebných 

subkomisií F. Gömörym, J. Gálikom a J. Palkovičom. Tieto výsledky sú sumarizované v prílohe č. 2 

tejto zápisnice. K. Gmucová dala potom  slovo predsedovi návrhovej komisie. R Passia prečítal návrh 
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uznesenia č. 2, ktorým Snem SAV schvaľuje výsledky druhého stupňa volieb kandidátov na členov 

predsedníctva vo funkčnom období 2017 – 2021. Po krátkej diskusii a spresnení formulácie snem 

uznesenie schválil. Predseda návrhovej komisie potom predniesol návrh uznesenia o menoslove 

kandidátov, ktorí boli zvolení za členov P SAV pre funkčné obdobie 2017 – 2021 (uznesenie č. 3). 

O 15:41 hod. boli na zasadnutie snemu prizvaní kandidáti. K. Gmucová ich privítala a oboznámila 

s výsledkami volieb. K. Gmucová poďakovala za všetkých členov snemu kandidátom za účasť 

a zablahoželala zvoleným kandidátom. 

 

Bod 9 

K. Gmucová predstavila harmonogram doplňujúcich volieb. Uviedla, že nie je detailne zostavený, 

pretože chýba informácia, koľko nominácií bude doručených na 3 voľné miesta, ktoré majú byť 

obsadené v doplňovacích voľbách.  Zatiaľ návrh vychádza z odhadu menšieho počtu kandidátov a na 

dve rokovania snemu (predstavovanie kandidátov a 2. stupeň volieb) a rokovanie komôr (1. stupeň 

volieb) je určený jeden deň, 14. marec 2017. V prípade väčšieho počtu kandidátov a zvýšených 

časových nárokov na prácu snemu a komôr môže podľa Štatútu Snemu SAV a prijatého uznesenia č. 4 

harmonogram upraviť výbor snemu. Bolo dohodnuté, že v prípade väčšieho počtu kandidátov  budú 

snem a komory rokovať dva dni po sebe, K. Gmucová informovala, že usmernenie k voľbám do P SAV 

bude zaslané predsedom vedeckých rád. D. Michniak sa spýtal, či bude zasielané aj usmernenie 

k voľbám do snemu. K. Gmucová to potvrdila. Iné otázky z pléna nezazneli. 

 

Bod 10 

K. Gmucová poďakovala členom snemu za účasť a o 15:55 hod. ukončila zasadnutie Snemu SAV. 

 

 

V Bratislave 10. 2. 2017 

 

Zapísala: Zuzana Kusá     

Overila: Zuzana Bartošová 

            Katarína Gmucová  

predsedníčka Snemu SAV 
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Príloha č. 1 

Uznesenia prijaté na zasadnutí Snemu SAV dňa 2. februára 2017 

  

Uznesenie č.1.  

Snem SAV súhlasí s postupom I. komory snemu v rámci prvého stupňa volieb, ktorým zvolila RNDr. A. 

Kučeru, CSc., ktorý sa nemohol z objektívnych dôvodov osobne zúčastniť na prvom stupni volieb v I. 

komore a na otázky odpovedal telefonicky, za kandidáta do druhého stupňa volieb kandidátov na 

členov P SAV vo funkčnom období 2017 – 2021. 

 

Uznesenie č. 2 

Snem SAV schvaľuje výsledky prvého kola 2. stupňa volieb kandidátov na členov P SAV vo funkčnom 

období 2017 – 2021 (v abecednom poradí): 

Priezvisko a meno 
súčet percentuálnych podielov kladných 

hlasov  
z komôr delený počtom komôr 

Fröhlich , Karol 46.2 

Gálik, Dušan 62.5 

Ježová, Daniela 55.1 

Koppel, Juraj 64.7 

Kučera, Aleš 83.9 

Lacinová, Ľubica 73.6 

Marhold, Karol 71.5 

Marušiak, Juraj 53.0 

Morovics, Miroslav 80.5 

Omastová, Mária 67.1 

Páleník, Viliam 49.0 

Samuely, Peter 78.4 

Siman, Pavol 82.8 

Simančík, František 74.9 

Šajgalík, Pavol 69.0 

 

 

Uznesenie č. 3 

Snem SAV zvolil za členov P SAV na funkčné obdobie 2017 – 2021 (v abecednom poradí) týchto 

kandidátov: 

Gálik, Dušan   

Koppel, Juraj   

Kučera, Aleš   

Lacinová, Ľubica  

Marhold, Karol  

Marušiak, Juraj  
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Morovics, Miroslav  

Omastová, Mária  

Samuely, Peter  

Siman, Pavol   

Simančík, František  

Šajgalík, Pavol 

 

Uznesenie č. 4 

Snem SAV berie na vedomie návrh harmonogramu doplňovacích volieb do P SAV, ktorý môže výbor 

snemu upraviť podľa počtu prihlásených kandidátov. 
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Príloha č. 2 

 

Výsledky volieb po komorách 

 I. komora II. komora III. komora Výsledok 

 Počet 16 Počet 22 Počet 23  

 hlasy % hlasy % hlasy %  

Fröhlich 8 50.0 % 9 40.9 % 11 47.8 % 46.2 % 

Gálik 10 62.5 %  17 77.3 % 11 47.8 % 62.5 % 

Ježová 8 50.0 % 12 54.5 % 14 60.9 % 55.1 % 

Koppel 11 68.8 % 18 81.8 % 10 43.5 % 64.7 % 

Kučera 14 87.5 % 17 77.3 % 20 87.0 % 83.9 % 

Lacinová 9 56.3 % 18 81.8 % 19 82.6 % 73.6 % 

Marhold 13 81.3 % 15 68.2 % 15 65.2 % 71.5 % 

Marušiak 7 43.8 % 11 50.0 % 15 65.2 % 53.0 % 

Morovics 13 81.3 % 19 86.4 % 17 73.9 % 80.5 % 

Omastová  13 81.3 % 14 63.6 % 13 56.5 % 67.1 % 

Páleník 10 62.5 % 9 40.9 % 10 43.5 % 49.0 % 

Samuely 12 75.0 % 18 81.8 % 18 78.3 % 78.4 % 

Siman 12 75.0 % 20 90.9 % 19 82.6 % 82.8 % 

Simančík 9 56.3 % 17 77.3 % 21 91.3 % 74.9 % 

Šajgalík 11 68.8 % 17 77.3 % 14 60.9 % 69.0 % 

 

 

 


