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Zápisnica zo zasadnutia Snemu SAV, ktoré sa konalo v utorok 27. júna 2017 od 11:00 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 plnenia uznesení snemu  

5. Informácia o aktuálnej situácii  

6. Návrh novely zákona o SAV  

7. Informácie o aktivitách a plánoch stratégie Otvorená akadémia  

8. Materiály predkladané P SAV  

9. Rôzne  

10. Záver  

 

 

K bodu 1 

Predseda Snemu SAV Ľuboš Kľučár o 11:10 hod. privítal prítomných a otvoril zasadnutie snemu. 

 

K bodu 2 

Program zasadnutia bol jednohlasne schválený. 

 

K bodu 3 

Ľ. Kľučár predniesol návrh výboru snemu na zloženie jednotlivých komisií, zapisovateľa 

a overovateľku: 

Zapisovateľ: R. Passia 

Overovateľka: Z. Kusá 

Návrhová komisia: F. Gömöry (predseda), M. Hnatko, M. Dobeš 

Mandátová komisia: M. Kadúc (predseda), J. Gálik, B. Lášticová 

 

K bodu 4 

Aktuálne je platné jedno uznesenie č. 2/2016 z marcového zasadnutia Snemu SAV, ktoré znie: 

Snem SAV poveruje Predsedníctvo SAV pokračovať v zámere transformácie SAV v  
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súlade s uznesením k bodu č. 5 zasadania Snemu SAV zo dňa 23. 3. 2011 a dopĺňa podmienky: 

– zachovanie samosprávneho charakteru a celistvosti SAV 

–  prevod majetku štátu v správe SAV a jej organizácií do vlastníctva novovzniknutých v. v. i. SAV. 

Predseda snemu Ľ. Kľučár konštatoval, že transformácia ústavov SAV na verejné výskumné 

inštitúcie (ďalej len v. v. i.) je stále aktuálny proces a zákon o v. v. i. je v súčasnosti v NR SR, preto 

sa bude plnenie tohto uznesenia naďalej sledovať. 

 

K bodu 5 

Predseda SAV P. Šajgalík vystúpil s informáciou o aktuálnej situácii v SAV. Najprv sa venoval 

problematike zákona o  v. v. i., ktorý prešiel rokovaním Vlády SR bez pripomienok, rovnako prešiel 

prvým čítaním v NR SR, kde sa k nemu v pléne vyjadrili len poslanci D. Čaplovič a M. Beblavý. P. 

Šajgalík diskutoval o zákone s predsedom parlamentného výboru Ľ. Petrákom a stretne sa aj s D. 

Čaplovičom, ktorý má v súčasnosti inú predstavu o zložení a štruktúre snemu SAV po transformácii, 

aby si vysvetlili vzájomné stanoviská. Dôležité podľa neho je, že nikto v rámci súčasnej politickej 

reprezentácie nespochybňuje samosprávnosť SAV.  

Zákon o v. v. i. v súčasnosti smeruje na prerokovanie do parlamentných výborov, 2. a 3. čítanie bude 

na jeseň 2017, dovtedy chce predseda SAV ďalej rokovať s predstaviteľmi parlamentných strán. P. 

Šajgalík vyjadril spokojnosť s tým, že sa tento dôležitý zákon napokon podarilo dostať na rokovanie 

parlamentu.  

Ďalšou témou vystúpenia predsedu SAV bol rozpočet akadémie na tento a budúci rok. Doterajší stav 

je taký, že pôvodný rozpočet na rok 2017 je 65 miliónov eur, minister financií po dohode 

s predsedom SAV uvoľnil ďalších 250 000 eur, čo spolu s 1,1 miliónmi eur určenými na 

odmeňovanie úspešných pracovísk v rámci medzinárodného hodnotenia ústavov SAV za roky 2012 

až 2015 činí nateraz 1,35 milióna eur (suma navyše oproti pôvodne schválenému rozpočtu). Zo sumy 

1,1 milióna Eur 850 000 eur P SAV rozdelilo najlepším ústavom, zvyšných 250 000 eur bolo 

ponechaných na prípadné zmeny po odvolaniach. Ak táto suma nebude využitá na tento účel, vytvorí 

sa vnútroakademický systém ohodnocovania najlepších tímov a jednotlivcov. P SAV bude mať 

mimoriadne zasadnutie k výsledkom odvolaní, ktoré prerokuje akreditačná komisia, potom bude 

akreditácia ústavov za roky 2012 – 2015 definitívne uzavretá. 
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Pokiaľ ide o financovanie projektu SASPRO, momentálne sa projekt zálohuje zo zdrojov SAV, 

v rokovaní sú dve žiadosti na MŠVVŠ SR, P SAV požiadalo MF SR o pôžičku, ktorá bude vrátená 

po pridelení prostriedkov z MŠVVŠ SR.  

Rokom 2018 sa končí stabilizačná zmluva. Predseda SAV oznámil, že začína rozhovory o jej 

pokračovaní. Perspektívne sú možné aj iné formy tejto zmluvy, vzorom môže byť napr. zmluva so 

štátom, ktorá funguje v prípade RTVS. Predstavou SAV je, že v budúcej zmluve by mal byť 

zakotvený aj istý rast rozpočtu akadémie. 

K otázke valorizácie platov predseda akadémie uviedol, že rokovania s vedúcim úradu na 

Ministerstve financií SR prebiehajú úspešne a vyslovil nádej, že bude poskytnutá aj valorizácia pre 

príspevkové organizácie. Informoval aj o projekte Teaming, ktorý bude podaný do 30. júna. 

Nové P SAV začalo fungovať v júni, predseda navrhol a P SAV schválilo jednotlivých podpredsedov 

a vedeckého sekretára SAV: Vo funkciách podpredsedov SAV pre jednotlivé oblasti a oddelenia vied 

budú pôsobiť P. Samuely (veda, výskum a inovácie), J. Koppel (ekonomika a legislatíva), P. Siman 

(I. OV), K. Marhold (II. OV) a M. Morovics (III. OV), vedeckým sekretárom bude opäť D. Gálik. 

Podpredseda SAV pre vedu, výskum a inovácie P. Samuely bude mať svojich zástupcov v každom 

oddelení vied. F. Simančík bude člen predsedníctva pre investície a rozvoj. Novelu zákona o SAV 

bude sledovať v rámci svojej agendy M. Lubyová. M. Omastová bude naďalej riešiť akreditačnú 

agendu, ktorá je stále rozsiahla, pretože jednotlivé ústavy pripravujú svoje akčné plány. J. Marušiak 

bol poverený externou komunikáciou s verejnou sférou. Doktorandské štúdium bude mať vo svojom 

portfóliu Ľ. Lacinová. 

P. Šajgalík sa zmienil aj o tzv. veľkej novele zákona o SAV, ktorá bola aj predmetom samostatného 

bodu zaradeného na program tohto zasadnutia snemu..  

Po vystúpení predsedu SAV P. Šajgalíka sa otvorila diskusia k tomuto bodu programu:  

M. Dobeš sa zaujímal o medzinárodnú akreditáciu, konkrétne o kategóriu B plus, ktorá bola zrušená, 

ale ústavy pôvodne ohodnotené B plus dostali finančnú dotáciu z P SAV. Aký bol teda model 

prerozdelenia finančných prostriedkov získaných na tieto účely od štátu? P. Šajgalík odpovedal, že 

kategória B plus bola zrušená, lebo ju neschválil snem, ale nikto nezakázal ministrovi financií pýtať 

sa, ktoré ústavy sú lepšie ako ostatné, aj keď sú v kategórii B. Minister tento koncept privítal 

a preferuje, aby sa prostriedky „extenzívne nerozpúšťali“ pre všetky ústavy. Pokiaľ ide o finančnú 

rezervu – do začiatku septembra musí byť jasné, ako to dopadne s valorizáciou, až po jej schválení sa 

bude prerozdeľovať. 
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L. Hluchý sa opýtal, ako vznikla kategória B plus. P. Šajgalík uviedol, že medzinárodný panel počas 

akreditácie samostatne dospel k názoru, že kategória B je príliš široká a treba ju diferencovať. 

Predseda SAV uviedol, že nemožno neustále spochybňovať výsledky akreditácie a naopak, treba 

budovať vzájomnú dôveru. 

L. Hluchý reagoval, že z jeho strany tu dôvera ku konaniu predsedníctva chýba, pretože podľa neho 

členovia P SAV robia niektoré kroky, ktoré ju narúšajú. P. Šajgalík sa vyjadril, že v nedávnych 

voľbách dostalo predsedníctvo od snemu pomerne silný mandát, takže nedôvera je skôr osobným 

postojom L. Hluchého. M. Omastová vo svojom vystúpení priblížila vznik kategórie B plus. Po 

uzatvorení činnosti hodnotiacich panelov neboli posudky jednoznačne označené kategóriami 

(písmenami A, B, C, D). Panel č. 3 interne použil vo svojich hodnotenia aj plusy a mínusy, po 

stretnutí metapanelu v Smoleniciach došlo po dlhej diskusii k uzavretiu hodnotenia. Predsedníctvo 

SAV sa tohto stretnutia nezúčastnilo a medzinárodný metapanel rozhodoval nezávisle, na základe 

vlastného uváženia. 

F. Gömöry sa zaujímal o zákon o v. v. i. Uviedol, že sme dostali informáciu o prvom čítaní zákona 

v NR SR a na základe záznamu rozpravy z parlamentu pre nás vyplývajú isté úlohy. D. Čaplovič mal 

niekoľko návrhov, ktoré by podľa F. Gömöryho mohli zákon zmeniť nie celkom pozitívnym 

smerom. M. Beblavý dal niekoľko návrhov, ktoré sú celkom rozumné, napr. spochybňoval prílišné 

zastúpenie externých členov v dozorných radách v. v. i., mali by tam byť skôr vedci, nie funkcionári. 

Aj narábanie s majetkom je v návrhu zákona príliš „zošnurované“. Máte v pláne diskutovať aj 

s opozičnými poslancami, aby došlo v parlamente ku konsenzu? P. Šajgalík reagoval, že pokiaľ ide 

o prílišné „zošnurovanie“ prioritného majetku SAV zákonom, je podľa neho možné dosiahnuť 

zmenu, kompromis so zákonodarcami. Pokiaľ ide o zastúpenie predstaviteľov hospodárskej sféry 

v orgánoch organizácií SAV ich členstvo vo vedeckých radách nepredstavuje až taký problém, zákon 

je teraz formulovaný tak, že môže ísť aj o zástupcov univerzít. 

Ľ. Kľučár sa opýtal, či budú zverejnené celé výsledky akreditácie. P. Šajgalík uviedol, že by sa mali 

zverejniť. Existuje politický tlak na zrušenie najslabších ústavov, no podľa neho by sme mali ísť inou 

cestou, teda pomocou akčných plánov. Akčné plány by mali činnosť týchto pracovísk zlepšiť, no 

zároveň nabáda na zlúčenie slabších ústavov hodnotených stupňom D s lepšími ústavmi. 

K. Flachbart sa zaujímal o situáciu v APVV, kde dochádza k personálnym a organizačným zmenám. 

P. Šajgalík uviedol, že o téme hovoril s ministrom školstva. APVV priamo riadi ministerstvo, nemali 

by sme teda zasahovať do jeho interných záležitostí. Pre nás je dôležité, aby APVV zostala plne 

funkčnou grantovou organizáciou. Minister predsedu akadémie ubezpečil, že bude vyhlásená nová 
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výzva s rozpočtom minimálne v tohtoročnej výške. Aj predseda APVV prof. Masaryk potvrdil, že je 

pripravené septembrové vyhlásenie novej všeobecnej výzvy a výzvy Slovensko – Izrael. 

L. Hluchý sa vyjadril k fungovaniu APVV, pričom prejavil nespokojnosť s procesom hodnotenia, 

ktorý podľa neho nie je nezávislý. Nepovažuje za normálne, aby boli financované len projekty, ktoré 

získajú viac ako 98,5 bodov zo 100. Ďalšia jeho otázka sa týkala medzinárodného hodnotenia 

organizácií SAV: Jednotlivé ústavy dostali hodnotenia, aj akadémia ako celok bola hodnotená, bude 

toto hodnotenie zverejnené? P. Šajgalík odpovedal, že správa medzinárodného metapanelu so 

všeobecnými odporúčaniami pre celú SAV je už zverejnená (pozn. zapisovateľa: materiál je 

dostupný tu: https://www.sav.sk/uploads/dokumentySAV/Vseobecne_odporucania.pdf)  

J. Sedlák, bývalý predseda APVV, uviedol, že nie je pravda, že na schválený projekt bolo treba 

minimálne 98,5 bodov. V priebehu rokov však v APVV prebiehali rôzne zmeny. Kľúčové je podľa 

neho navýšenie rozpočtu, ktorý je nedostatočný. 

F. Gömöry podporil tvrdenie J. Sedláka, že  na schválenie financovania projektu nie je nutné 

dosiahnuť 98,5 bodu a viac. Treba diskutovať o APVV aj o tom, čo tam vylepšiť, navrhol napr. 

zahraničných posudzovateľov projektov APVV. Navrhol tiež, aby sa snem tejto téme v budúcnosti 

ešte venoval a aby členovia komisií APVV znútra SAV koordinovali svoje názory a postoje, a tak sa 

pokúsili o pozitívne zmeny v agentúre. 

M. Lubyová tiež reagovala na situáciu v APVV, je predsedníčkou rady pre spoločenské a právne 

vedy. Systém je podľa nej zle nastavený, do hodnotenia projektov vstupuje príliš veľa hodnotiteľov, 

sú atomizovaní a bodové hodnotenie nie je potom konzistentné. J. Sedlák uviedol, že keď APVV 

vyhlási výzvu, musí ju do 6 mesiacov uzavrieť, inak má problém. V niektorých prípadoch sa 

jednoducho nedarilo zohnať adekvátnych hodnotiteľov. Teraz má plnú moc nad výsledným poradím 

projektov Rada APVV.  

J. Gálik nastolil problém, odkiaľ majú ústavy po prechode na v. v. i. získať financie na 5-percentnú 

spoluúčasť pri štrukturálnych fondoch EU? P. Šajgalík odpovedal, že problém je v projektoch, ktoré 

budú prebiehať počas transformačného procesu, rozpočtové a príspevkové organizácie sú bez 

spoluúčasti, pri inej právnej forme sa spoluúčasť vyžaduje, to sú tie najproblematickejšie body 

v transformácii, ale budeme ich musieť zvládnuť. Istým vzorom môžu byť aj univerzity, ktoré 

štrukturálne fondy čerpajú. 

Krátko po 12:00 hod. bolo zasadnutie prerušené obedňajšou prestávkou, pokračovalo opäť od 12:40 

hod.  

 

https://www.sav.sk/uploads/dokumentySAV/Vseobecne_odporucania.pdf
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K bodu 6 

Podpredseda SAV Juraj Koppel predstavil navrhované zmeny vo „veľkej“ novele zákona o SAV. 

Najprv stručne komentoval genézu návrhu, ktorý už prešiel predsedníctvom SAV a transformačnou 

komisiou, venujú sa mu aj uznesenia vlády a vecný zámer zákona má byť na rokovanie vlády 

predložený do konca roku 2017. Potom sa venoval priblíženiu a okomentovaniu väčších zmien 

v zákone, pričom členovia snemu dostali materiál vopred na preštudovanie. Po úvodnom slove J. 

Koppela bola otvorená diskusia: 

I. Lacík sa pozrel na tento zákon v rámci toho, v akom časopriestore sa SAV teraz nachádza: 

akreditácia, nové predsedníctvo, akčné plány, zákon o v. v. i. a pod. Položil si otázku, či tento zákon 

umožňuje mať špičkovú akadémiu, ktorú by sme všetci chceli. Môže byť tento zákon nástrojom pre 

zmenu? Poskytuje flexibilnosť a autonómnosť pre P SAV, aby SAV pri ďalšej akreditácii bola už 

„novou“ organizáciou? Snem má podľa neho príliš veľké právomoci, jeho funkcia by mala byť skôr 

monitorovacia a kontrolná, snem napríklad nie je úplne kompetentný v otázkach vedeckej koncepcie. 

Kompetencie vedeckej rady sú dnes nezaujímavé, vedecká rada by mala mať viac kompetencií 

a povinností. Vo svojom vystúpení nabádal na principiálne zmeny, zníženie kompetencií snemu a 

posilnenie vedeckej rady SAV. Riaditelia ústavov by mali mať možnosť viac hovoriť do diania na 

SAV, mali by mať svoj oficiálny orgán. Navrhol zastupovanie ústavov v sneme na základe počtu 

pracovníkov, nie podľa súčasného modelu. Reagoval Ľ. Kľučár, ktorý vysvetlil, že niektoré veci sa 

budú upravovať v štatúte snemu, nie je vhodné mať ich napevno vymenované v zákone, na ktorý 

nemáme priamy vplyv. Z. Kusá súhlasila s tým, že ide o vec štatútu, treba to mať na mysli aj pri 

pripomienkovaní novely zákona o SAV, členovia snemu by počas pripomienkovania mali rozlišovať 

návrhy zmien v znení zákona a návrhy zmien štatútu a označiť tie svoje návrhy, ktoré by mohli byť 

neskôr potenciálne zapracované do nového štatútu SAV, resp. snemu.  

P. Šajgalík zdôraznil, že v rámci SAV máme tri samosprávne orgány – VR, P SAV a Snem SAV – 

kompetencie medzi nimi treba rozumne rozdeliť, VR je v súčasnosti skôr ozdobným komplementom. 

Nevidí však vôľu transformovať snem podľa obrazu AV ČR. Mala by byť diskusia, ktoré 

kompetencie by sa mohli preniesť. Podľa J. Koppela boli v predošlom sneme živé diskusie o deľbe 

kompetencií medzi P SAV a snemom. Diskusie sú legitímne, nový snem by si mal zadeklarovať, 

ktoré kompetencie sú jeho vlastné, nevyhnutné. Stále ide o vecný zámer zákona a je priestor na 

rozsiahlejšiu diskusiu.  

Podľa názoru J. Kopáčka sa v doterajšom zákone priveľký priestor venuje učenej spoločnosti. 

Momentálne ide o orgán, ktorý príliš nezasahuje do chodu SAV. Je potrebné si povedať, ako by mala 

fungovať a aké má byť zloženie Vedeckej rady SAV. Podľa jeho názoru by nemal byť každý člen P 
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SAV automaticky aj členom VR SAV, ako je to v súčasnosti. Takisto podporuje posilnenie úlohy 

riaditeľov ústavov vo fungovaní akadémie.  

L. Hluchý sa opýtal, či má SAV nejakú víziu, ako budeme fungovať v rámci tohto zákona aj zákona 

o v. v. i., napríklad pokiaľ ide o počet organizácií. Podľa P. Šajgalíka  majú byť ústavy 

životaschopné, to je podstatné, nie je podstatný ich počet. Riaditelia sa však musia zmeniť na 

manažérov, ktorí majú v rukách personálnu aj ekonomickú stránku fungovania svojich inštitúcií. 

Vízia SAV je byť špičkovou vedecko-výskumnou organizáciou v rámci SR, na ktorú sa budú 

inštitúcie aj štátne orgány s dôverou obracať.  

J. Kopáček uviedol, že v zákone nateraz zostalo obmedzenie počtu členov vedeckej rady organizácií 

na 5 až 11, je však nezmyselné obmedzovať horný počet členov VR. J. Koppel odpovedal, že túto 

požiadavku sme prezentovali a myslíme na ňu pri ďalších rokovaniach. Uvidíme, aká bude vôľa to 

zmeniť.  

F. Simančík zdôraznil, že všetkým ide o to, aby sme boli samosprávnou organizáciou. Musíme 

zabezpečiť, aby nám čo najviac samosprávnosti zostalo. Už zákon o v. v. i. do kompetencií SAV 

zasahuje, napr. v majetkových záležitostiach. Veľmi dobré však je, že zriaďovateľom v. v. i. bude 

samotná SAV. Odkiaľ pochádza samosprávnosť SAV?  Od akademických obcí (AO). Ak by mali 

byť v sneme riaditelia, musia byť tiež volení AO, teraz sú len nominovaní, resp. odporúčaní 

jednotlivými AO. Treba si zachovať kompetencie, ktoré pochádzajú od AO, detaily môžu byť 

v štatúte. Zákon musí v prvom rade zabezpečiť, aby nedošlo k tomu, že náš samosprávny orgán bude 

kreovaný externým orgánom, napríklad VR, kde by mali prevahu externí členovia. P. Šajgalík na 

jeho slová reagoval v tom zmysle, že si treba uvedomiť, kto zákon predkladá. Nie sme to my, takže 

nami navrhované zmeny musia byť rozumné a prijateľné aj pre ministerstvo školstva, vedy, výskumu 

a športu a národnú radu. M. Lubyová uviedla, že postupnosť predkladania týchto zákonov nám 

vyhovuje, keďže v špecifickom zákone o SAV je možné ešte upraviť niektoré veci. Preto je výhodné, 

že zákon o SAV bude schválený až po zákone o v. v. i.  P. Šajgalík: Rada vlády pôvodne chcela pri 

odporúčaní zákona o v. v. i. čakať na veľkú novelu o SAV, nakoniec od toho upustili, ale náš priestor 

nie je bezbrehý, máme asi rok času na diskusie a presviedčanie partnerov. Rozhodujúca je v tomto 

smere Rada vlády pre vedu, techniku a inovácie. Potrebujeme na rokovanie tohto orgánu dostať taký 

vecný zámer zákona, ktorý nám vyhovuje. J. Koppel sa vyjadril, že teraz sa treba vo 

vnútroakademickom pripomienkovom konaní sústrediť hlavne na rozloženie kompetencií a štruktúru 

riadenia organizácie.  

F. Gömöry vyslovil názor, že s návrhom na prerozdelenie kompetencií orgánov SAV by malo prísť P 

SAV.  
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Z. Kusá povedala, že vôľa snemu sa ukáže v pripomienkovom konaní, nič nebráni členom snemu 

spojiť sa a vypracovať pripomienku. 

F. Simančík považuje za dôležité, aby snem naozaj reprezentoval akademickú obec, ostatné veci sa 

dajú upraviť v štatútoch a iných predpisoch. Zákon musí garantovať reprezentatívnosť snemu. Z. 

Kusá reagovala, že reprezentovanie akademickej obce je garantované tým, že akademická obec môže 

svojho zástupcu v sneme kedykoľvek počas funkčného obdobia odvolať a nahradiť iným. M. 

Lubyová porovnala zákon o SAV a zákon o VŠ. SAV má omnoho vyššiu mieru samosprávnosti. 

O jej časť prídeme, ale stále sme na tom lepšie než ktorákoľvek iná organizácia v SR, ktorá sa venuje 

vede. Z. Bartošová upozornila, že navrhovaná zmena v zložení VR SAV je z hľadiska otvorenosti 

príliš veľká, môže sa tam dostať človek bez vedeckých kompetencií a schopností, skúseností, napr. 

čisto politickí nominanti. I. Broska uviedol, že otvorení už sme, je to zakotvené v zákone o v. v. i., 

kde je definované zloženie jednotlivých orgánov v. v. i. P. Šajgalík pripomenul, že o zložení 

externých členov VR SAV bude tak či onak rozhodovať snem, ktorý navrhnutých členov volí. Podľa 

F. Simančíka je dôležité, aké bude mať VR SAV kompetencie. Zatiaľ sú dve podstatné, vyjadrovanie 

sa k  vedeckej koncepcii (tu môžu mať externí a interní členovia VR rozličné pohľady na to, čo má 

SAV robiť)  a kritérií hodnotenia vedeckých organizácií (akreditácia). Zákon by mohol podľa neho 

obsahovať aj zmienku o financovaní SAV na základe  zmluvy so štátom, ktorá sa obnovuje 

v trojročných intervaloch.. 

Ľ. Kľučár objasnil harmonogram pripomienkovania, materiál treba pripomienkovať do 5. septembra, 

pripomienky bude sumarizovať Z. Kusá. Ďalšie zasadnutie snemu na ktorom sa budú pripomienky 

schvaľovať by sa malo konať posledný septembrový týždeň. 

 

K bodu 7 

Bod Otvorená akadémia uviedol predseda SAV P. Šajgalík. Ide o iniciatívu SAV pomocou ktorej 

chce akadémia lepšie a efektívnejšie komunikovať s verejnosťou. Musíme sa viac ovárať verejnosti 

a riešiť problémy celospoločenského dosahu (v súčasnosti napr. skládka v bratislavskej Vrakuni, 

sociálna analýza Slovenska a pod.).  

Pred plénum snemu predstúpil predseda koordinačného tímu projektu Otvorená akadémia E. 

Višňovský, ktorý poďakoval snemu za záujem  o tento projekt, poďakoval vedeckým pracovníkom, 

ktorí sa zaslúžili o vytvorenie tejto stratégie, čo trvalo vyše roka, ako aj koordinátorom jednotlivých 

projektov stratégie. Podľa jeho názoru by akadémia mala stáť na „dvoch nohách“: prvou je špičkový 

základný výskum, druhou SAV ako spoločensky prospešná inštitúcia, a práve táto druhá časť je 
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rozvíjaná vďaka tejto stratégii. Otvorená akadémia má svoju vedecko-výskumnú časť – integrácia 

doterajších už existujúcich výskumov, a sociálno-komunikačnú, propagačnú časť – posúvať, ponúkať 

a  prezentovať poznatky spoločnosti. Stratégia Otvorenej akadémie sa verejnosti prezentuje aj 

vlastnými webovými stránkami (otvorenaakademia.sav.sk). 

Súčasný stav stratégie je taký, že je zapojená väčšina pracovísk. Minister školstva deklaroval 

finančnú podporu projektu, zatiaľ však ešte finančné prostriedky do akadémie reálne neprišli. 

Výstupy stratégie by mali predstavovať stručné expertné  brožúry k aktuálnym problémom do 20 

strán, možné sú aj ďalšie individuálne a mediálne výstupy. Ľ. Kľučár poprosil o stručné predstavenie 

sa koordinátorov jednotlivých programov. Následne vedúci programov, resp. poverení zástupcovia, 

ktorí prijali pozvane, jednotlivé programy a doposiaľ odvedenú prácu prezentovali (F. Lofaj, I. 

Broska, Z. Izakovičová zastupujúca K. Marholda, E. Višňovský a P. Zajac). 

V následnej diskusii najprv vystúpil K. Kollár a opýtal sa, akým spôsobom budeme vyhodnocovať 

efektivitu a spoločenský vplyv tejto stratégie. Podľa Z. Kusej by OA mala byť platformou pre 

spoluprácu, ale v spoločenských vedách sa ňou nejaví. Vyjadrila tiež názor, že avizované brožúry 

zaznamenávajúce diskusie k jednotlivým témam, nie sú najvhodnejším komunikačným nástrojom. 

Podľa E. Višňovského bude P SAV vyhodnocovať stratégiu raz ročne. Spoločenský impakt bude 

viditeľný, keď pribudnú konkrétne výstupy, v súčasnosti sme len na začiatku cesty. P. Šajgalík sa 

zmienil o prieskume v agentúre Focus, ktorý ukázal, že s klesajúcim vekom ľudia vedia stále menej 

o akadémii. Spoločenský impakt Otvorenej akadémie bude preňho spočívať aj v tom, ak sa tento fakt 

zmení. J. Kopáček sa zaujímal o financovanie, celkovo projekt považuje za dobrý, treba ho rozvíjať 

a kontrolovať. Podľa predsedu SAV P. Šajgalíka je táto stratégia súborom programov, nie sú na to 

dodatočné peniaze z rozpočtu. Nový Inštitút strategických analýz, ktorý funguje v rámci Ú SAV má 

iné funkcie ako Otvorená akadémia, má predovšetkým zabezpečovať externé finančné zdroje na 

riešenie tém, ktoré trápia Slovensko. 

 M. Vrzgulová zdôraznila potrebu orientovať sa na nové médiá, treba oslovovať mladú generáciu a 

v tomto zmysle sa jej niektoré prezentované projekty Otvorenej akadémie zdali málo účinné, skôr 

konzervatívne (knižné publikácie verzus elektronické multimédiá). Z. Bartošová uvítala projekt, víta 

tiež informáciu E. Višňovského, že sa k jednotlivým programom ešte dá pridať. M. Morovics má 

z terajších prezentácií programov pocit, že ide hlavne o popularizáciu, treba klásť dôraz aj na 

ponukový charakter stratégie, teda zreteľne komunikovať to, čo môžeme pre spoločnosť urobiť. J. 

Sedlák vyslovil názor, že SAV je jediná organizácia, ktorá môže ponúknuť expertízu v takom 

širokom spektre odborov. Ako je do projektu zapojená učená spoločnosť? Podľa E. Višňovského 

nemá stratégia prepojenie s Inštitútom strategických analýz ani s učenou spoločnosťou, treba na tom 
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pracovať, treba si určiť cieľové skupiny. B. Lášticová sa opýtala, či nejde o neproduktívne 

rozbiehavé aktivity, ak tu máme naraz vedľa seba Inštitút strategických analýz aj Otvorenú akadémiu 

s podobnými cieľmi? P. Šajgalík odvetil, že tento inštitút bol zriadený uznesením predsedníctva, idea 

je získavať zdroje zvonku a vstupovať do verejného priestoru.  

 

K bodu 8 

Ľ. Kľučár informoval o návrhu na zmenu štatútu SAV, ktorú predložilo P SAV. Ide o drobné zmeny 

v názvoch funkcií podpredsedov SAV v štatúte SAV.  Informoval o spôsobe hlasovania po 

komorách. Návrh bol prijatý, získal prepočítanú podporu 61,7 % z celkového počtu členov snemu 

(Uznesenie č. 1).  

P. Šajgalík následne predstavil problematiku vzniku Centra excelentnosti pre využitie pokročilých 

materiálov (CEMEA). Treba ísť do spolupráce s VTT a Univerzity Helsinky, bol podaný projekt do 

schémy Horizont 2020. Slovensko má tri projekty úspešne hodnotené v rámci schémy Teaming 

(Trenčín, CEMEA – SAV, Národné lesnícke centrum). 

Na zasadnutie snemu boli prizvaní aj E. Majková a K. Fröhlich, ktorí mali novú organizáciu 

predstaviť, na otázky z pléna napokon odpovedal iba P. Šajgalík. L. Hluchý kritizoval preferenciu 

niektorých projektov, ktoré sa prezentujú ako projekty celej SAV, ale napokon majú len úzky zámer, 

ktorý súvisí s vedeckým profilom niektorých členov predsedníctva. Istá časť výskumu sa 

presadzovala a presadzuje, podporu teamingových projektov musel niekto ministerstvu školstva 

„vnuknúť“. Položil niekoľko otázok, ktoré členom snemu vopred zaslal emailom (výberovo): Čo z 

prídelu 30 mil. euro pre SAV budú mať excelentné pracoviská SAV mimo Centra CEMEA? 

Zriadenie Centra CEMEA je na dobu neurčitú. Čo sa stane, ak projekt neprejde? Aká bude 

udržateľnosť Centra? Ako bude fungovať Centrum ako príspevková organizácia?  

P. Šajgalík obsiahlo vysvetlil genézu projektu. Ubezpečil L. Hluchého, že ak projekt nebude 

financovaný, organizáciu zrušíme. Ak budeme úspešní, projekt bude udržateľný. Centrum bude 

spočiatku fungovať ako príspevková organizácia, potom prejde na formu v. v. i. Nesúhlasil s 

názorom, že ide o netransparentné konanie.  

L. Hluchý kritizoval vznik nového pracoviska kvôli jedinému projektu s nejasnou udržateľnosťou. 

F. Gömöry a Ľ. Kľučár upozornili, že prvé dva návrhy uznesení, ktoré predložil L. Hluchý,  sú podľa 

nich v rozpore s právnymi predpismi, lebo zrušenie organizácie a prideľovanie finančných 

prostriedkov nie je v kompetencii snemu a preto takýmto uznesením nemožno P SAV k tomuto 

zaviazať. L. Hluchý si myslí, že druhý a tretí návrh neodporuje zákonu. Vzhľadom na to, že 
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mandátová komisia konštatovala, že Snem SAV medzičasom stratil uznášaniaschopnosť, sa o návrhu 

uznesení nehlasovalo. 

 

K bodu 9 

J. Kopáček sa opýtal, či je možné posunúť odovzdanie akčných plánov na koniec septembra. P. 

Šajgalík uviedol, že prvoradá je hlavne kvalita akčných plánov.  

J. Sedlák sa zaujímal o implementáciu nariadenie EP a Rady o ochrane osobných údajov s platnosťou 

od mája 2018. J. Koppel vysvetlil, že súčasnosti prebieha medzirezortné pripomienkové konanie, 

Slovensko pripravuje svoj zákon, ktorý rieši veci mimo tohto nariadenia. Prebehnú školenia pre 

štatutárov.  

D. Magdolen sa predsedu akadémia opýtal na problematiku pracovných povolení pri medzinárodnej 

spolupráci.  Nastal nejaký pokrok v rokovaní s ministerstvom vnútra, o ktorom sa predseda SAV 

zmieňoval na jednom z predošlých snemov? P. Šajgalík reagoval v tom zmysle, že vyriešenie tejto 

otázky zatiaľ stagnuje, nepodarilo sa dohodnúť vhodný termín stretnutia s riaditeľom cudzineckej 

polície v Bratislave, ale v jeho agende to stále je a problému sa bude venovať, verí, že k stretnutiu 

dôjde v dohľadnom čase. 

 

K bodu 10 

O 16:10 predseda Snemu SAV Ľ. Kľučár poďakoval prítomným členom snemu a predsedníctva za 

účasť a ukončil zasadnutie.  

 

V Bratislave 20. júla 2017  

 

Zapísal: Radoslav Passia 

Overila: Zuzana Kusá 

 

Ľuboš Kľučár 

predseda Snemu SAV  
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Príloha 1 

Uznesenia Snemu SAV zo dňa 27. 6. 2017 

 

Uznesenie č. 1 

Snem SAV schvaľuje zmeny Štatútu SAV schválené uznesením Predsedníctva SAV číslo 5.C zo dňa 

15. 6. 2017. 


