
Zápisnica zo zasadnutia Snemu SAV konaného dňa 4. 4. 2017 od 10:00 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 a návrhovej), zapisovateľa a overovateľa  

4. Prezentácie kandidátov na členov predsedníctva akadémie vo funkčnom období 2017 – 2021  

5. Záver  
 
 
Bod 1 

K. Gmucová otvorila zasadnutie snemu a privítala prítomných.  

 
Bod 2 
K. Gmucová predstavila návrh programu zasadnutia. Návrhy na doplnenie programu neboli 
predložené. Snem schválil navrhnutý program rokovania.  
 
 
Bod 3 
K. Gmucová predstavila návrhy na zloženie pracovných komisií, zapisovateľku a overovateľa. Snem 
schválil pracovné komisie v tomto zložení:  
Návrhová komisia: R. Passia (predseda), D. Michniak, P. Cifra 
Mandátová komisia: Ľ. Košťál (predseda), I. Broska, J. Gubášová - Baherníková 
Zapisovateľka: Z. Kusá, overovateľ: Ľ. Kľučár,  

Snem schválil navrhnuté zloženie komisií, zapisovateľku a overovateľa. 
 
 

Bod 4 

K. Gmucová privítala Róberta Karula a oboznámila ho s pravidlami prezentácie.  

R. Karul priblížil svoje profesionálne pôsobenie a predstavy o oblastiach, na ktorých by bolo podľa 

neho potrebné v SAV pracovať: internacionalizácia doktorandského štúdia, vrátane prijímania 

zahraničných študentov, rozširovanie počtu zamestnancov cez projekty, usilovať sa o zrušenie 

mzdového limitu v APVV projektoch, osvojovanie si európskych kritérií aj v mzdovej oblasti, potreba 

stabilných a jasných kritérií hodnotenia, koncepcia vednej politiky SAV. Je potrebné podrobiť 

zahraničné hodnotenie dôkladnej reflexii a vybrať z neho najvhodnejšie kritériá, technicky vylepšiť 

spracovanie ročných správ o činnosti, zaistiť podporu prípravy európskych projektov úradom SAV, 

pokúsiť sa reformovať VEGA – v smere financovania aj mzdových prostriedkov a zavedením schémy 

podpory interdisciplinárneho výskumu a zlepšiť komunikáciu v SAV. 

 



Diskusia 

F. Gömöry: 30% limit na mzdové prostriedky v APVV bol pred rokom zrušený. Ako konkrétne by ste 

chceli reformovať VEGA? R. Karul: Neviem dať konkrétnu odpoveď, ale reformovanie akademickej 

VEGA je v našich rukách.  

K. Nemoga: Mám dve otázky. Ako si predstavujete získavanie študentov zo zahraničia, z ktorých 

krajín? Vami navrhované zahrnutie mzdových prostriedkov do VEGA predpokladá ich odobratie 

z rozpočtu ústavov. Zníženie počtu úspešných projektov by viedlo k prerozdeleniu prostriedkov 

medzi ústavmi. Ako sa na to pozeráte?  

R. Karul: K prvej otázke - záujem by mohli mať napr. študenti z Latinskej Ameriky, sú kvalitní, možno 

by ich prilákalo štipendium. K druhej otázke - VEGA je zložitá téma, nemám na to jednoznačnú 

odpoveď, vyžadovalo by si to hlbšiu analýzu, no nechcel by som, aby reforma VEGA negatívne 

ovplyvnila rozpočty ústavov.  

V. Páleník: Ktoré z použitých ukazovateľov v medzinárodnom hodnotení považujete za dobré? Ako si 

predstavujete lepšie prepojenie dotazníka s ELVYS-om? Ktoré z odporúčaní medzinárodného panelu 

pre SAV ako celok by ste vyzdvihli? 

R. Karul: Nečítal som odporúčania, sledoval som len debatu na TA3. Za správne považujem 

publikovanie vo viacerých jazykoch. Akreditačný dotazník by mal byť zmenená z off-line verzie na on-

line tak, aby bol interaktívne prepojený s databázou ELVYS a údaje ktoré sú v ELVYS-e by sa nemuseli 

manuálne vkladať do dotazníka. V hodnotení medzinárodným panelom vypadlo v našom OV 

hodnotenie ústavov podľa počtu publikácií evidovaných v CC, čo sa mu vidí nevhodné. 

J. Gálik: Ocenil interdisciplinaritu kandidáta a spýtal sa na jeho skúsenosti s vedením ústavu či 

s riadením. 

R. Karul: Viedol som VEGA projekty,  medzinárodné multilaterárne projekty financované zo 

zahraničia a bol som predsedom jedného odborného združenia.  

D. Pucherová: Ako by ste chceli zlepšiť komunikáciu v rámci SAV? 

R. Karul: Návštevami predsedu SAV na ústavoch, zodpovedným komunikovaním a konzultovaním 

návrhov, ktoré sú predkladané v rámci SAV a možno zavádzať aj rôzne invenčné komunikačné cesty.  

K. Gmucová poďakovala R. Karulovi za prezentáciu a odpovede na otázky členov snemu. 

 

K. Gmucová privítala Mareka Radvanského a oboznámila ho s pravidlami prezentácie. 

M. Radvanský predstavil svoje pôsobenie na Ekonomickom ústave a vedecké zameranie. Uviedol, že 

SAV bude v najbližšom období čeliť transformačným úlohám a tiež výzvam v oblasti rozpočtu, kde by 

chcel prispieť svojou expertízou. Chce sa zamerať najmä na vednú politiku a zapájanie mladých do 

vedeckého života, týmito témami sa zaoberal aj v rámci Európskeho sociálneho a ekonomického 

výboru. Chcel by sa venovať pripomienkovaniu národných grantových schém, potrebné sú tematické 

výzvy, ktoré na Slovensku chýbajú - pomohlo by to zlepšiť kvalitu výskumu. Vláda vypisuje početné 

výzvy na analýzy, ktoré realizujú väčšinou súkromné firmy, hoci SAV má na to výborné kapacity. 

Medzinárodná akreditácia bola dôležitá pre SAV ako celok, pre ústavy bude dôležité budúce 

hodnotenie, keď sa bude posudzovať  schopnosť realizovať odporúčania, potrebné je pripravovať sa 

už teraz. Dôležitou témou je stabilizácia mladých pracovníkov a ich zapájanie do rozhodovania o 

vývoji akadémie. Dôležité je tiež hľadanie konsenzu, je naklonený počúvať druhých. 



Diskusia 

L. Hluchý: Ako by ste presviedčali decíznu sféru, že je potrebné vložiť peniaze do SAV? Kam v rámci 

SAV je potrebné vložiť peniaze? 

M. Radvanský: Vláde by odporúčal zvýšiť príspevok pre SAV z dôvodu, že väčšina ústavov potrebuje 

v záujme stabilizácie úrovne výskumu prekročiť určitý finančný prah. Dôležité je zaistiť stabilitu 

grantových schém, aby nedochádzalo k obdobiam bez finančných prostriedkov. Podporuje aj 

zvyšovanie súkromných finančných zdrojov na financovanie vedy. 

K. Nemoga: Ako by ste riešili otázku zákaziek pre SAV a prierezovú spoluprácu na týchto zákazkách 

v rámci SAV. A ako stabilizovať postdoktorandov? 

M. Radvanský: Väčšina prostriedkov na analýzy z eurofondov ide do súkromného sektora, napr. na 

hodnotenie vplyvu klimatických zmien na ekonomiku, a tieto investície sú často bez 

bezprostredného benefitu. Rozpočet na tieto analýzy je pritom porovnateľný s rozpočtom SAV. 

Stabilizácii mladých môže prispieť aj zlepšenie informovania o existujúcich podporných schémach. 

Existujú aj nefinančné schémy podpory, ktoré by ale mali mať pôsobnosť pre SAV aj univerzity. 

K. Kollár: Podpora mladých by vyžadovala zmeniť celú platovú tabuľku. Ako by chcel v tomto 

dosiahnuť zmenu?  

M. Radvanský: Príspevkové organizácie majú flexibilnejšie pravidlá, ale hlavným zdrojom zlepšovania 

príjmov pracovníkov sú medzinárodné projekty. Medzi ústavmi, ale aj v rámci pracovísk, je veľká 

heterogenita v zapájaní sa do projektov. Preto je potrebné nájsť aj iné schémy, napr. individuálne 

hodnotenia pracovníkov a tímov (nielen ústavov).  

K. Kollár: Vo finančných veciach sa ale nedá spoliehať na transformáciu. Ako zabezpečiť skončeným 

doktorandom vyšší nástupný plat, a to bez diskriminácie ostatných vedeckých pracovníkov? 

M. Radvanský: Podľa môjho názoru transformácia v tomto čiastočne zlepší možnosti. Už v súčasnosti 

majú príspevkové organizácie trochu väčšiu flexibilitu pri narábaní so svojim rozpočtom. Čiastočne 

môže pomôcť aj financovanie z projektov. Bude však potrebné presviedčať aj vládu o nutnosti zlepšiť 

financovanie SAV. 

K. Gmucová poďakovala M. Radvanskému za prezentáciu. Potom požiadala predsedu návrhovej 

komisie R. Passiu o prednesenie návrhu uznesenia. Snem následne prijal uznesenie, že berie na 

vedomie prezentácie kandidátov do P SAV.  

 

Bod 5 

K. Gmucová poďakovala prítomným za účasť. Upozornila, že o 11:00 hod. začína volebné zasadnutie 

III. komory a zasadnutie II. komory a o 13:00 hod. rokovanie popoludňajšieho snemu. Rokovanie 

snemu ukončila o 10:50 hod.  

 

V Bratislave 7. apríla 2017 

 

Zapísala: Zuzana Kusá                                                                                                        Overil: Ľuboš Kľučár 

 

      Katarína Gmucová 

Predsedníčka Snemu SAV  



Príloha č. 1 
 

Uznesenia Snemu SAV zo dňa 4. 4. 2017 
 
 
Uznesenie č. 1  
Snem berie na vedomie prezentácie kandidátov na členov P SAV.  
 


