
Zápisnica zo zasadania Snemu SAV dňa 24. 10. 2017 od 13:00 hod. v aule SAV v priestoroch 

Jedálne a spoločenského centra v areáli SAV na Patrónke v Bratislave 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Prizvaní: členovia Predsedníctva SAV, vedúca sekretariátu Predsedu SAV, vedúci Referátu pre 

komunikáciu a médiá, kandidátka na členstvo v Predsedníctve SAV k prezentácii svojho programu 

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 kandidáta na člena predsedníctva akadémie v III. 

komore      snemu 

5. Diskusia členov snemu s kandidátom na člena predsedníctva akadémie vo funkčnom období 2017 – 

2021 

6. Druhý stupeň volieb kandidáta na člena predsedníctva, hlasovanie 

7. Vyhlásenie výsledkov 

V prípade zvolenia úplného predsedníctva 

8. Výsledky hodnotenia vedeckých organizácií SAV za obdobie 2012-2015 

9. Rôzne 

10. Záver 

V prípade nezvolenia úplného predsedníctva 

8. Schválenie Harmonogramu doplňovacích volieb kandidáta na člena predsedníctva akadémie na 

obdobie 2017 – 2021 (november 2017) a Usmernenia pre vedecké rady organizácii SAV vo veci 

doplňovacích volieb do Predsedníctva Slovenskej akadémie vied vo funkčnom období 2017-2021 

(november 2017) 

9. Výsledky hodnotenia vedeckých organizácií SAV za obdobie 2012-2015 

10. Rôzne 

11. Záver 

K bodu 1 

Zasadnutie snemu otvoril jeho predseda Ľ. Kľučár. 

K bodu 2 
Snem schválil navrhnutý program zasadnutia. 

K bodu 3 

Snem schválil nasledovné zloženie pracovných komisií: 

Mandátová komisia: M. Kadúc (predseda), I. Riečanský, D. Magdolen  

Návrhová komisia: Z. Bartošová (predsedníčka), J. Sedlák, D. Michniak 

Volebná komisia: F. Gömöry (predseda), Ľ. Košťál, R. Passia 

Volebná subkomisia I. komory: F. Gömöry (predseda), M. Tyšler, D. Majcin 

Volebná subkomisia II. komory: Ľ. Košťál (predseda), M. Koóš, M. Dubovický 

Volebná subkomisia III. komory: R. Passia (predseda), V. Hvozdíková, B. Lášticová 



Zapisovateľka: K. Gmucová 

Overovateľka: Z. Kusá 

K bodu 4 

Predseda snemu požiadal predsedníčku III. komory, aby prítomných oboznámila s výsledkom prvého 

stupňa doplňovacích volieb. Z. Kusá uviedla, že do druhého stupňa doplňovacích volieb postúpila E. 

Nemcová so ziskom deviatich hlasov od sedemnástich prítomných členov komory, čiže so ziskom 53%. V. 

Páleník získal sedem hlasov, jeden hlas bol neplatný.  

K bodu 5 

Pred snem potom predstúpila E. Nemcová. V diskusii s členmi snemu zaznelo:  

D. Michniak: Prešli spájaním organizácií, považuje ten krok za správny? Aké odporúčania vie poskytnúť? 

E. Nemcová: Hodnotí to kladne, prinieslo to výhody. Je dobré zachovať IČO, teda zlúčiť sa, nie splynúť. 

Boli aj problémy, s ktorých riešením pomohla THS ÚSV. Majú dohodnuté a dodržiavané pravidlá. 

Obohatením je možnosť riešiť niektoré projekty, ktorú predtým nemali. 

K. Gmucová: Dávate vo svojom vystúpení dôraz na zákonnosť. Avšak v minulosti ste navrhovali, aby 

snem odročil rokovanie o návrhu zmeny v Štatúte SAV, kým sa neoboznámi s textom neodkladného 

súdneho opatrenia, vyvolaného žalobou Odborového zväzu Veda a Výskum. Môžete zaujať stanovisko k 

tomu, prečo ste dávali prednosť súdnemu opatreniu pred zosúladením vnútorných predpisov SAV 

s Ústavou Slovenskej republiky? E. Nemcová: Vtedy sa vyjadrila v súlade so svedomím, nemala všetko 

preštudované, už by možno reagovala inak. 

F. Gömöry: Aké kroky treba urobiť, aby v rámci ich oddelenia vied vedeli kvantifikovať výsledky v rámci 

výkonového financovania? E. Nemcová: Výkonové financovanie je dobré, konkurencia posúva ľudí 

vpred, ale v ich oddelení majú iné formy publikovania, je potrebné postupy vycizelovať. 

Z. Kusá: Nadviazala na predchádzajúcu otázku poznámkou, že aj v rámci ich oddelenia vied je to rôzne a 

predsa sa očakáva, že v rámci oddelenia budú kritéria rovnaké. Ako sa k tomu stavia? E. Nemcová: Pozná 

problém, je to rôzne aj v ich centre, asi by to riešila koeficientmi, ktoré ale vyžadujú diskusiu. Je 

potrebné nájsť konsenzus. 

Ľ. Kľučár: Ako chce dosiahnuť znižovanie administratívnej záťaže? E. Nemcová: Vytvorenie 

špecializovaného útvaru, čo sa už aj deje. Ide jej najmä o pomoc pri zahraničných projektoch. Po uplynutí 

stanoveného časového limitu predseda snemu poďakoval kandidátke za odpovede a snem zobral jej 

prezentáciu na vedomie (uznesenie č. 1).  Ľ. Kľučár potom požiadal predsedu volebnej komisie o vedenie 

volieb v pléne snemu. 

K bodu 6 

F. Gömöry oboznámil členov snemu so spôsobom volieb. Komisie rozdali hlasovacie lístky a prebehli 

doplňovacie voľby.  

K bodu 7  

Predseda volebnej komisie F. Gömöry vyhlásil výsledky hlasovania po komorách a celkový výsledok 

doplňovacích volieb. Kandidátka E. Nemcová získala celkovo 49,1% prepočítaných hlasov. Ľ. Kľučár 

požiadal predsedníčku návrhovej komisie o návrh uznesenia k výsledkom volieb, ktoré bolo prijaté 

(uznesenie č. 2). Tabuľka s výsledkami hlasovania je prílohou č. 2 tejto zápisnice. 

K bodu 8 

Keďže snem nezvolil kandidátku na členstvo v P SAV, Ľ. Kľučár predniesol návrh Harmonogramu 

doplňovacích volieb kandidáta na člena predsedníctva akadémie na obdobie 2017 – 2021 (november 



2017) a návrh Usmernenia pre vedecké rady organizácii SAV vo veci doplňovacích volieb do 

Predsedníctva Slovenskej akadémie vied vo funkčnom období 2017-2021 (november 2017).  Obidva 

návrhy boli schválené (uznesenie č. 3). 

K bodu 9 

Ľ. Kľučár požiadal predsedníčku Akreditačnej komisie SAV M. Omastovú o zhrnutie výsledkov akreditácií. 

M. Omastová pripomenula zásady hodnotenia, štruktúru panelov a výber hodnotiteľov. Uviedla 

porovnanie výsledkov posledných troch akreditácií. Skonštatovala, že táto bola najprísnejšia, asi aj preto 

bolo 18 odvolaní voči jej výsledkom. Za dopady akreditácií označila získanie 1.3 mil. € za výsledky 

akreditácie pre ústavy kategórií A a B, ako aj vytváranie akčných plánov rozvoja organizácií SAV. Na záver 

poznamenala, že Akreditačná komisia SAV práve začína pravidelné hodnotenie špecializovaných a 

servisných organizácií. (Poznámka: prezentácia je prílohou č. 3 tejto zápisnice.) Ľ. Kľučár potom otvoril 

diskusiu k tomuto bodu. 

I. Lacík: Ako by sa pri hodnotení výskumných skupín tieto skupiny vytvárali ? M. Omastová: Skupiny by sa 

identifikovali zdola. 

Ľ. Kľučár: Ako sa rozhodlo o zverejňovaní posudkov organizácií? M. Omastová: Na základe porady s 

riaditeľmi je ich zverejnenie možné na báze dobrovoľnosti, ústavy tak môžu urobiť na svojom webovom 

sídle. 

K. Iždinský: Je dobré, že nás porovnajú s Oxfordom, ale my máme iné podmienky. M. Omastová: 

Panelisti mali informácie o podiele HDP na vedu u nás aj o našom financovaní. Snažili sa vyberať takých 

hodnotiteľov, ktorí chápali naše špecifiká.  

D. Žitňan: Čo sa nás chystá pri výkonovom financovaní? M. Omastová: Škoda, že tu nie je P. Samuely, on 

to pripravuje, bude to podobné univerzitám. V nultom ročníku 2016 sa hodnotenie urobí na základe 

výročných správ. Otázka je, koľko financií sa bude rozdeľovať. Bude diskusia aj s riaditeľmi. 

J. Sládek: Vyvarujme sa nedostatkov, zvážme v budúcnosti, na čo klásť dôraz. Pri budúcej akreditácii by 

sme mali pre vededecké výstupy použiť najvyššiu váhu, panely by mali byť širšie. Nerobme hodnotenie v 

takom chvate. Treba pripraviť kvalitnejšie zadanie pre panel, aby v posudkoch neboli nezmysly. M. 

Omastová: Robili sme to takýmto spôsobom prvýkrát, nič nie je dokonalé, všetko sa dá zlepšovať. Aj 

panel by možno mal byť širší, ale finančné aspekty v tomto prípade nie sú zanedbateľné.  

J. Sládek: Vo vede pracuje dlho, toto hodnotenie mu nič nedalo. Každý vedec musí vedieť, či robí dobrú 

vedu alebo nie a nepotrebuje, aby mu niekto z rýchlika povedal, aký je. M. Omastová: Ak by sa každý 

hodnotil sám, všetci by boli vynikajúci. 

Ľ. Kľučár: Koľko nás to stálo? J. Koppel: Okolo 200 000 €. 

Š. Faix: Akreditácie boli robené porovnaním s európskym výskumným priestorom, ročné hodnotenia 

také nebudú. No demotivujúce je, že ak sa ústav v rámci Slovenska pohybuje nad priemerom, nebude 

mať šancu postúpiť vyššie, lebo sa počíta s pomerom akreditácie: evalvácie = 60:40. Ľ. Kľučár 

pripomenul, že snem návrh hodnotenia pri ročných evalváciách ešte dostane na vyjadrenie a bude 

schvaľovať ich zásady. 

D. Michniak: Pripravovali sme akčné plány. Čo bude ďalej? M. Omastová: V ich oddelení sa o nich bude 

diskutovať. Mali by pomôcť v budúcnosti posunúť sa pri hodnotení vyššie. 

K. Kollár: Nie je rozpor v tom, že dopady akreditácie budú podľa sľubov len pozitívne, avšak pri ich 

zabudovaní do výkonového financovania už to tak nebude? M. Omastová: Bol to sľub na najbližší rok, 

avšak niečo urobiť musíme, aby bol tlak na zlepšovanie sa. M. Morovics: Stále sa to ešte diskutuje, váhy 

nie sú stanovené fixne. Otázka teraz je, či budeme rozdeľovať podľa toho kľúča len bonusové financie, 



alebo povedzme aj tých 5%, ktoré sa prerozdeľujú teraz. Stále je otvorená aj otázka zapojenia akčných 

plánov do výkonového financovania. 

Ľ. Kľučár poďakoval M. Omastovej za zhrnutie výsledkov akreditácie vedeckých organizácií a snem 

zobral jej vystúpenie na vedomie (uznesenie č. 4). 

K bodu 10 

Ľ. Kľučár pripomenul, že nasledujúce volebné zasadanie snemu je naplánované na 21. 11. 2017 a 

informoval, že pravidelné decembrové zasadanie snemu sa uskutoční 19. 12. 2017. Potom poďakoval 

prítomným za účasť a rokovanie snemu ukončil o 14:40 hod. 

 

V Bratislave, 8. novembra 2017 

 

Zapísala: K. Gmucová 

Overila: Z. Kusá 

 

Ľ. Kľučár 

     predseda Snemu SAV 

  



Príloha č. 1 

 

Uznesenia prijaté na zasadaní Snemu SAV 24. októbra 2017 (popoludní) 

 

Uznesenie č. 1 

Snem SAV berie na vedomie prezentáciu kandidátky E. Nemcovej na členku P SAV. 

 

Uznesenie č. 2 

Snem SAV schvaľuje výsledky druhého stupňa druhých doplňovacích volieb kandidátky za členku 

Predsedníctva SAV vo funkčnom období 2017 – 2021:  

Súčet percentuálnych podielov kladných hlasov z komôr delený počtom komôr pre kandidátku Ing. Editu 

Nemcovú, PhD. je 49,1 %. 

 

Uznesenie č. 3 

Snem SAV schvaľuje Harmonogram doplňovacích volieb kandidáta na člena predsedníctva akadémie na 

obdobie 2017 – 2021 (november 2017) a Usmernenie pre vedecké rady organizácii SAV vo veci 

doplňovacích volieb do Predsedníctva Slovenskej akadémie vied vo funkčnom období 2017 – 2021 

(november 2017). 

 

Uznesenie č. 4 

Snem SAV berie na vedomie správu o výsledkoch hodnotenia vedeckých organizácií SAV za obdobie 

2012 – 2015. 

  



Príloha č. 2 

 

Výsledky volieb kandidátky na členku P SAV 

 

 I. komora II. komora III. komora výsledok 

 počet členov 16 počet členov 22 počet členov 22  

 hlasy za % hlasy za % hlasy za % % 

Edita Nemcová 9 56.3 9 40.9 11 50 49.1 

 

  



Príloha č. 3 

 

Výsledky hodnotenia vedeckých organizácií SAV za obdobie 2012-2015, prezentácia 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 


