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Zápisnica zo zasadnutia Snemu SAV, ktoré sa uskutočnilo 20. 4. 2017 od 10:00 hod. v aule v 

priestoroch Jedálne a spoločenského centra v areáli SAV na Patrónke v Bratislave 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia 

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

4. Kontrola uznesení snemu 

5. Prerokovanie a schvaľovanie Výročnej správy o činnosti SAV za rok 2016 

6. Prerokovanie a schvaľovanie Dodatku č. 1 Zásad tvorby rozpočtu rozpočtových organizácií 

a určenia výšky príspevku príspevkovým organizáciám Slovenskej akadémie vied na rok 2017 

7. Informácia o rozpise rozpočtu SAV v zmysle snemom schválených zásad 

8. Správa o činnosti Snemu v poslednom trimestri 

9. Odpočet plnenia Programového vyhlásenia Predsedníctva Slovenskej akadémie vied 

v končiacom funkčnom období 

10. Rôzne 

11. Ukončenie činnosti Snemu SAV vo funkčnom období 2013 – 2017 

12. Záver 

 

K bodu 1 

O 10:10 hod. predsedníčka snemu K. Gmucová otvorila zasadnutie a privítala prítomných na 

poslednom zasadnutí Snemu SAV vo funkčnom období 2013 – 2017. Vzápätí navrhla 

doplnenie programu o bod Kontrola uznesení snemu (ide o bod č. 4).  

 

K bodu 2 

Aktualizovaný program (o bod č. 4) zasadnutia bol schválený. 

 

K bodu 3 

K. Gmucová predniesla návrh výboru snemu na zloženie jednotlivých komisií, zapisovateľa 

a overovateľku v tomto znení: 

Zapisovateľ: R. Passia 

Overovateľka: Z. Bartošová 

Návrhová komisia: Ľ. Kľučár (predseda), D. Michniak, S. Konečný 
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Mandátová komisia: J. Gálik (predseda), D. Majcin, J. Palkovič 

Návrh Snem SAV hlasovaním schválil. 

 

K bodu 4 

K. Gmucová informovala, že uznesenie č. 2 zo zasadnutia Snemu SAV 22. marca 2016 

týkajúce sa zámeru transformácie je priebežne plnené, uznesenie č. 4 zo zasadnutia Snemu 

SAV 14. marca 2017, ktorým snem poveril P SAV vydať Dodatok č. 2 Štatútu Snemu SAV s 

účinnosťou od schválenia Snemom SAV a zverejniť ho na webovej stránke SAV do 21. marca 

2017 bolo splnené a uznesenie č. 9 zo zasadnutia Snemu SAV 4. apríla 2017, ktorým snem 

zaviazal predsedníčku snemu zaslať list ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR 

s informáciou o výsledku volieb kandidátov do P SAV, bolo splnené. List bol príslušnému 

ministrovi zaslaný 6. apríla 2017. 

 

K bodu 5 

Za spravodajkyňu k predloženému návrhu Výročnej správy 2016 bola výborom snemu určená 

Zuzana Kusá, ktorá na úvod plénu priblížila spôsob spracovania jednotlivých pripomienok do 

spoločného materiálu a zvolený postup pri ich prerokovaní celým snemom.  

Potom podal informáciu o výročnej správe predseda SAV P. Šajgalík, ktorý prezentoval 

štruktúru a obsahové dominanty výročnej správy za rok 2016. Sústredil sa na tieto témy: 

postavenie SAV v slovenskej spoločnosti, spolupráca s decíznou sférou, projekt Otvorená 

akadémia, kvalifikačná štruktúra a vedecký rast, financovanie a mzdové otázky, 

doktorandské štúdium a perspektívy SAV, významné vedecké výsledky jednotlivých oddelení 

vied, aplikovaný výskum, medzinárodná výskumná spolupráca, mediálna prezentácia SAV, 

hodnotenie ústavov SAV medzinárodným panelom v roku 2016, zákon o v. v. i.  

Následne Zuzana Kusá prezentovala sumár pripomienok, ktoré výbor dostal od členov 

snemu. Výbor tieto pripomienky prerokoval na svojom zasadnutí a niektoré z nich si osvojil. 

Snem postupne rokoval o všetkých pripomienkach a po diskusii o nich hlasoval. Snem SAV 

schválil Výročnú správu SAV 2016 s pripomienkami (Uznesenie č. 1). Sumár prijatých 

odporúčaní a pripomienok snemu je prílohou tejto zápisnice.  

Snem SAV v ďalšom prijatom uznesení odporúčal P SAV venovať väčšiu pozornosť 

vyváženosti štruktúry výročných správ a dodržiavaniu termínov ich predkladania snemu, aby 

bol dostatok času na ich pripomienkovanie (Uznesenie č. 2). 

 

K bodu 6 

Ďalším bodom programu bolo prerokovanie a schvaľovanie Dodatku č. 1 Zásad tvorby 

rozpočtu rozpočtových organizácií a určenia výšky príspevku príspevkovým organizáciám 

Slovenskej akadémie vied na rok 2017. Materiál predstavil podpredseda SAV pre ekonomiku 
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Juraj Koppel, ktorý v úvode svojho vystúpenia uviedol, že sa dotýka len troch ústavov II. 

oddelenia vied. Svoj návrh zdôvodnil nasledovne:  

Pri prepočítaní rozpočtu v kategórii 630 – Tovary a služby – tri príspevkové organizácie 

(Ústav polymérov SAV, Ústav krajinnej ekológie SAV a Ústav ekológie lesa SAV) by mali mať 

navýšený rozpočet v tejto kategórii o viac ako 10%. Jednorazové prekročenie uvedeného 

limitu v r. 2017 umožní v nasledujúcich rokoch použitie rovnakého koeficientu pre všetky 

vedecké organizácie II. OV do výšky 10%. Úprava pravidiel sa týka len týchto troch ústavov 

a roku 2017.  

Predseda II. komory snemu Ľuboš Kľučár vzápätí po prezentácii J. Koppela podal informáciu, 

že k tejto otázke zasadala II. komora snemu, ktorá s úpravou súhlasí. Snem Dodatok 

hlasovaním schválil a prijal príslušné uznesenie (Uznesenie č. 3). 

 

K bodu 7 

Informáciu o rozpise rozpočtu SAV v zmysle snemom schválených zásad podal snemu J. 

Koppel. Zvlášť sa venoval rizikovým častiam rozpočtu (výdavky na SASPRO, rastúci pomer 

miezd k celkovému rozpočtu SAV). Informáciu snem vzal na vedomie (Uznesenie č. 4). 

 

K bodu 8 

Správu o činnosti snemu v ostatnom trimestri (ostatných 16 mesiacov) predniesla K. 

Gmucová. Poskytla štatistický prehľad o činnosti snemu a výboru snemu, potom sa venovala 

najdôležitejším témam a problémom, na ktorých pracoval Snem SAV a výbor snemu od jej 

zvolenia do funkcie predsedníčky Snemu SAV na zasadnutí 15. decembra 2015 do súčasnosti. 

Najdôležitejšie body agendy snemu v aktuálnom trimestri boli: schvaľovanie dokumentov 

k medzinárodnej evaluácii ústavov SAV, voľby do P SAV a voľby členov Snemu SAV pre 

funkčné obdobie 2013 – 2017. Správa o činnosti snemu bude obsiahnutá aj v prílohe 

Výročnej správy SAV za rok 2016. Snem vzal správu na vedomie (Uznesenie č. 5).  

 

K bodu 9 

V ďalšom bode programu predseda SAV P. Šajgalík vystúpil s odpočtom plnenia 

Programového vyhlásenia Predsedníctva Slovenskej akadémie vied v končiacom funkčnom 

období. V úvode vystúpenia sa venoval analýze súčasného stavu SAV, strategickým 

dokumentom, ako napr. SAV 2020 a Otvorená akadémia, ekonomickým otázkam fungovania 

SAV. Zhodnotil spoluprácu so štátom, zdôraznil, že SAV vedie proaktívnu politiku vo vzťahu 

k vláde a iným štátnym orgánom SR. Venoval sa postaveniu vedeckého pracovníka 

v spoločnosti, najmä v súvislosti s mzdovým ohodnotením. Negatívom je, že sme sa 

nenapojili na rast platov v školstve, rozdelili sa tabuľky. Potrebujeme navýšiť mzdové 

prostriedky, v presadzovaní tejto agendy určite pomohla medzinárodná akreditácia, ktorá 
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zlepšila obraz SAV v očiach verejnosti. Podieľame sa s RVVTI na príprave štátnej vednej 

a inovačnej politiky, ktorá je pre výskumné prostredie v SR nevyhnutná.  

V následnej diskusii vystúpil V. Páleník, ktorý sa vrátil do minulosti končiaceho funkčného 

obdobia a zhodnotil aj prácu minulého predsedníctva. Dotkol sa aj témy doktorandského 

štúdia, v ktorom sme podľa jeho názoru v porovnaní s VŠ v nevýhode. Treba podľa neho 

pozorne sledovať pripravovanú novelu zákona o vysokých školách, najmä pokiaľ ide 

o problematiku doktorandského štúdia. SAV, resp. ústavy SAV, by mali mať zo zákona 

možnosť samostatne realizovať doktorandské štúdium, pokúsime sa to presadiť? Podľa 

predsedu SAV znie otázka dňa skôr tak, aby v rámci PhD. štúdia nezanikli niektoré špecifické 

odbory, ktoré sa v súčasnosti na Slovensku realizujú len v akadémii. Ako väčší problém vidí 

záujem o PhD. štúdium na akadémii, ktorý z rozličných príčin klesá. Samotnú zmenu formy 

štúdia nepovažuje za podstatnú. Ľ. Kľučár sa opýtal, či má P SAV záujem už v rámci aktuálnej 

novely riešiť tento problém. Predseda SAV odpovedal, že áno, bude to okrem požiadavky na 

možnosť uzatvárania zmlúv o doktorandskom štúdiu so zahraničnými univerzitami ďalšia 

zásadná pripomienka SAV k predloženému materiálu.  

Snem vzal odpočet Programového vyhlásenia Predsedníctva Slovenskej akadémie vied v 

končiacom funkčnom období 2013 – 2017 na vedomie (Uznesenie č. 6). 

 

K bodu 10 

Predseda akadémie P. Šajgalík poďakoval celému snemu za spoluprácu v končiacom sa 

funkčnom období 2013 – 2017 a odovzdal ďakovné listy členom výboru snemu.  

 

K bodu 11 

K. Gmucová poďakovala za prácu vo funkčnom období 2013 – 2017 jednotlivým členkám 

a členom snemu, ako aj Predsedníctvu SAV. Predsedovia jednotlivých komôr odovzdali 

ďakovné listy doterajším členom snemu. O 13:00 hod. sa zasadnutie snemu skončilo. 

 

V Bratislave 12. mája 2017 

 

Zapísal: Radoslav Passia 

Overila: Zuzana Bartošová 

                                                              

                                                                                                                      Ľuboš Kľučár 

                                                                                                                 predseda Snemu SAV 
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Príloha 1 

Uznesenia Snemu SAV zo dňa 20. 4. 2017 (dopoludňajšie zasadnutie): 

 

Uznesenie č. 1 

Snem SAV schvaľuje Výročnú správu SAV za rok 2016 s pripomienkami. 

Uznesenie č. 2 

Snem SAV odporúča P SAV pri príprave výročnej správy venovať väčšiu pozornosť 

vyváženosti jej štruktúry, zosúladeniu jej častí a úprave komunikačného štýlu s cieľom 

výstižnejšie informovať o činnosti SAV. 

Uznesenie č. 3 

Snem SAV schvaľuje Dodatok č. 1 Zásad tvorby rozpočtu rozpočtových organizácií a určenia 

výšky príspevku príspevkovým organizáciám Slovenskej akadémie vied na rok 2017. 

Uznesenie č. 4 

Snem SAV berie na vedomie Informáciu o rozpise rozpočtu SAV v zmysle snemom 

schválených zásad. 

Uznesenie č. 5 

Snem SAV berie na vedomie Správu o činnosti Snemu v poslednom trimestri. 

Uznesenie č. 6 

Snem SAV berie na vedomie Odpočet plnenia Programového vyhlásenia Predsedníctva 

Slovenskej akadémie vied v končiacom funkčnom období. 
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Príloha č. 2 

Schválené pripomienky k Výročnej správe SAV za rok 2016 

 
Pripomie

nka 
k časti 

Pôvodný 
text 

Pripomienka Stav 

II.1.3 
Tretie 
oddeleni
e vied, s. 
27-28.  

Celý text 1. Snem SAV žiada predkladateľa vynechať z textu časť 
venovanú výsledkom akreditácie. 
 
2. Snem odporúča predkladateľovi, aby text  upravil tak, aby 
informoval o najvýznamnejších výsledkoch výskumu v III. OV 
SAV za rok 2016. 

1. schválené 
 
2. schválené 

s. 49 Fotografia Snem žiada predkladateľa vypustiť fotografiu s veľvyslankyňou 
Turecka, resp. nahradiť ju fotografiou, na ktorej sú 
zástupcovia tureckej akademickej sféry. 

schválené 

Časť V.1 
Výstupy 
výskumu 
SAV pre 
aplikácie 
v praxi, 
s. 53-55 

V pôvodnom 
texte 
chýbajú 
výstupy 
spoločensko
vedného 
výskumu. 

Snem žiada zahrnúť do V.1.1. Prínos činnosti SAV pre 
hospodársky rast krajiny  alebo do samostatnej pridanej časti 
V.I.3. Prínos SAV pre lepšie spravovanie spoločnosti a krajiny 
nasledujúci text: 
 
Slovenská akadémia vied odovzdáva výstupy výskumu do 
praxe  aj prostredníctvom aktívnej účasti jej vedeckých 
pracovníkov v poradných orgánoch a pracovných komisiách 
organizácií štátnej správy SR a medzinárodných organizácií, 
v ktorých je Slovenská republika členom. Prispieva tak 
k inteligentnejšiemu (smart) spravovaniu  verejných vecí, 
lepšej starostlivosti o zdravie, bezpečnosť obyvateľov 
a životné prostredie. V roku 2016 sa v SAV na tejto forme 
výstupov výskumu pre prax podieľalo 194 vedeckých 
pracovníkov 346 členstvami a prácou pre orgány štátnej 
správy SR a medzinárodné členské organizácie.    
Vedeckí pracovníci SAV pôsobili v radách vlády SR a výboroch 
pri úrade vlády SR (napr. Legislatívna rada vlády SR, Rada 
vlády SR  pre kultúru, Výbor pre výskum, vzdelávanie 
a výchovu v oblasti ľudských práv pri Úrade vlády SR., Rada 
vlády pre znalostnú spoločnosť, Rada vlády pre vedu 
a výskum, Rada vlády Slovenskej republiky pre mimovládne 
neziskové organizácie, Rady vlády SR pre podporu Exportu 
a Investícií,  Rada vlády SR pre protidrogovú politiku štátu, 
Rada vlády SR pre prevenciu kriminality), pracovali 
v  monitorovacích a koordinačných výboroch pre dohľad nad 
čerpaním štrukturálnych fondov (CKO pre EF pri Úrade vlády, 
OP Ľudské zdroje, OP veda a výskum), v pracovných komisiách 
takmer všetkých ministerstiev s osobitne výraznou 
angažovanosťou v pracovných komisiách ministerstiev kultúry 
a životného prostredia SR.  Vedeckí pracovníci SAV poskytujú 
expertízy pre viaceré riaditeľstvá Európskej komisie,  Európsky 
úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA), OECD a NATO.  Jeden 
pracovník SAV pôsobil vo funkcii štátneho tajomníka (MF), 
ďalší ako štátny radca  na MS a poradcovia ministrov (MF, MS, 
MŽP),V zbore poradcov predsedu vlády SR pôsobili štyria 
vedeckí pracovníci SAV. 

schválené 
 
(s predpoklad
om, že text 
bude 
predkladateľ 
precizovať – 
napr. spresnia 
sa názvy 
orgánov, 
v ktorých sú 
vedeckí 
pracovníci 
SAV členmi, 
rozšíri alebo  
zúži ich výber) 

 

 


