
Zápisnica zo zasadania Snemu SAV dňa 21. 11. 2017 od 11:00 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 k prezentácii svojho programu 

 

Program 

1. Otvorenie 
2. Schválenie programu zasadnutia 
3. Voľba pracovných komisií (mandátovej a návrhovej), zapisovateľa a overovateľa 
4. Prezentácie kandidátov na člena predsedníctva akadémie vo funkčnom období 2017 – 2021 
5. 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), Z. Sulová, B. Lášticová 

Návrhová komisia: Ľ. Košťál (predseda), D. Michniak, D. Pucherová  

Zapisovateľka: Z. Kusá 

Overovateľ: J. Gálik 

K bodu 4 

Pred plénum snemu ako prvá predstúpila E. Nemcová. Uviedla, že jej zámery, koncepcia ani priority 

sa od predchádzajúcej kandidatúry nezmenili, premyslela ich však vo svetle vtedy položených otázok. 

Uvedomila si aj dôležitosť zachovania kontinuity SAV vo všetkých jej osvedčených stránkach a 

zintenzívnenia komunikácie P SAV smerom k ústavom – v tomto ohľade veľmi vyzdvihuje 

pripomienkovací proces k interným dokumentom, ktorý umožňuje vyjadriť sa k spoločným veciam 

každému členovi akademickej obce. Za dôležité považuje, aby sme sa mohli vyjadrovať k strategickým 

dokumentom týkajúcim sa vedy a budovať priaznivý obraz o SAV vo verejnosti – dôležité je podľa nej 

posilniť uznanie významu základného výskumu a to, že ho má robiť SAV. Za potrebné považuje hľadať 

prierezové témy, ktoré by prispeli k spolupráci medzi oddeleniami vied, dbať na transparentnosť 

riadenia, znižovanie administratívnej záťaže pracovníkov a posilňovať participatívne metódy 

rozhodovania. E. Nemcová vyzdvihla aj potrebu zachovať princíp dobrovoľnosti pri spájaní organizácií 

V práci v P SAV chce využiť svoje skúsenosti z dlhoročného riadenia vedeckej organizácie.  

V nasledujúcej diskusii s členmi snemu zaznelo:  



K. Nemoga: Máte námety na prierezové výskumné témy? E. Nemcová: Sú to napríklad témy, ktoré 

sme spracovali v publikácii Megatrendy. Starnutie obyvateľstva, zvýšená chorobnosť, dostupnosť 

vody, digitalizácia spoločnosti a ďalšie sú témy, ku ktorým majú čo povedať všetky tri oddelenia vied.  

K. Iždinský: Je podľa vás možné znížiť byrokraciu v SAV? E. Nemcová: Určite, časť údajov sa dá 

centrálne elektronicky uložiť, konkrétne postupy by sa mali vycizelovať v diskusii s riaditeľmi 

organizácií a na základe ich skúseností.  

F. Gömöry: Aký máte názor na budúce zloženie snemu a zastúpenie organizácií v ňom? E. Nemcová: 

každé pracovisko by malo mať svojho zástupcu, aj organizačné zložky, podporuje to diskusiu.  

Ľ. Kľučár: O aké funkcie by sa uchádzala v P SAV? E. Nemcová: Úlohy sú už rozdané, je pripravená 

plniť úlohy dané M. Lubyovej, najmä ekonomické veci.  

J. Sedlák: Mala by sa SAV pridať k Open Access a čo je preto potrebné urobiť? E. Nemcová: Sme 

platení z verejných zdrojov, preto by sme v princípe mali naše publikácie sprístupniť verejnosti. 

Súvislosti je však potrebné dôkladne zvážiť.  

D. Magdolen: V prípade vášho zvolenia sa budete musieť zaoberať aj prípravou legislatívy, čo by sa 

podľa vás malo zmeniť na pôsobení v SAV v tejto oblasti? E. Nemcová: Je dôležité, aby sme sa 

zúčastňovali na pripomienkovom konaní k návrhom zákonov, aby sme do toho zapájali aj ľudí zo SAV, 

ktorí robia poradcov, musíme v tom byť veľmi aktívni, aby nás bolo počuť. Na príprave rozpočtu treba 

pracovať permanentne, od začiatku roku.  

I. Lacík: Čo sú podľa vás kľúčové veci, ktoré je potrebné riešiť, aby SAV permanentne nezápasila s 

nedostatkom ľudí a peňazí? E. Nemcová: Hlavná je istota dostatku zdrojov, stabilizačná zmluva teraz 

končí. Je potrebné pracovať na vnútorných predpisoch, veľa o tom diskutovať.  

Po uplynutí časového limitu Ľ. Kľučár poďakoval E. Nemcovej za prezentáciu. 

Pred snem potom predstúpil V. Páleník. Vo svojej prezentácii sa zameral na Programové vyhlásenie P 

SAV, na realizácii ktorého by sa ako člen P SAV mal podieľať. Vyzdvihol najmä legislatívny proces, 

rozvíjanie spoločnej identity, ekonomický rozmer – uplatňovanie princípu hodnota za peniaze - tiež 

spoluprácu s vysokými školami. Dôležité je tiež väčšie uplatnenie SAV v medzinárodnom výskumnom 

priestore. V. Páleník deklaroval záujem prevziať kompetencie M. Lubyovej, no rád by ich rozšíril 

o sledovanie legislatívneho procesu v Európskej únii. Informoval, že sa dnes zúčastnil výboru NR SR 

pre vzdelávanie, na ktorom bola vyzdvihnutá SAV a zahraničná akreditácia a bola schválená 

akreditačná agentúra s rozpočtom milión eur. V nasledujúcej diskusii s členmi snemu zaznelo:  

J. Sládek: Ako by bolo možné zvýšiť záujem mladých ľudí o prácu v SAV? V. Páleník: Osobne má 

mnoho doktorandov na tému makroekonomického modelovania, je možné získať mladých ľudí 

príťažlivými témami, môže odovzdať svoje skúsenosti. Dôležité sú aj platy, preto je potrebné posilniť 

programy ako SASPRO, Schwarzov fond a pod.  

K. Iždinský: Roky navrhujem, aby snem schvaľoval rozdelenie rozpočtu, ako vnímate túto 

problematiku? V. Páleník: Rozdelenie rozpočtu, jeho aplikáciu detailne rozpracúva Úrad SAV, často 

treba robiť operatívne rozdelenia, podľa neho nie je možné schvaľovať na sneme rozdelenie rozpočtu 

v konkrétnejšej podobe, možné by však bolo Zásady doplniť o intervaly hodnôt jednotlivých položiek.  

D. Magdolen: Čo by sa dalo zmeniť na prípravných fázach a zásadách tvorby rozpočtu a zvýšení 

participácie organizácií na tvorbe rozpočtu, dali by sa organizácie viac zapojiť do tohto procesu?  

V. Páleník: V Programovom vyhlásení P SAV nie je ambícia schvaľovať rozpočet ústavov na sneme, 

podľa neho je potrebný určitý kompromis medzi operatívnym prístupom, ktorý sa takmer týždenne 

musí vykonávať, a potrebami participácie. 



Ľ. Kľučár: Aké riziká vidíte v transformácii? V. Páleník: Riziká sú vždy, napr. kauza eurofondov, pred 

voľbami sú vždy rozpočtové napätia, ale kapitola SAV je malá, neobáva sa, že by bol záujem znižovať 

ju. Prechod na novú právnu formu závisí od našich vnútorných predpisov, ich kvalita je v rukách P SAV 

a rady riaditeľov. 

Po uplynutí časového limitu Ľ. Kľučár poďakoval V. Páleníkovi za prezentáciu. 

 

Následne snem prijal uznesenie, že berie na vedomie prezentácie kandidátov do P SAV (uznesenie č. 

1). 

K bodu 5 

Ľ. Kľučár poďakoval prítomným za aktívnu účasť a rokovanie snemu ukončil o 11:55 hod. 

 

V Bratislave, 28. novembra 2017 

Zapísala: Z. Kusá 

Overil: J. Gálik 

 

 

Ľ. Kľučár 

predseda Snemu SAV 

 



Príloha č. 1 

Uznesenie prijaté na zasadaní Snemu SAV 21. novembra 2017 (dopoludnia) 

 

 

Uznesenie č. 1 

Snem SAV berie na vedomie prezentácie kandidátov na členov P SAV. 

 

 


