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Zápisnica zo zasadania Snemu SAV dňa 19. 12. 2017 od 9:00 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, riaditeľka Ústrednej knižnice SAV, riaditelia špecializovaných organizácií 

SAV bez zástupcu v sneme, zástupcovia odborových zväzov pôsobiacich na pôde SAV 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia 

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

4. Kontrola plnenia uznesení snemu 

5. Schválenie Harmonogramu doplňovacích volieb kandidáta na člena predsedníctva akadémie 

na obdobie 2017 – 2021 (február 2018) a Usmernenia pre vedecké rady organizácii SAV vo 

veci doplňovacích volieb do Predsedníctva Slovenskej akadémie vied vo funkčnom období 

2017 – 2021 (február 2018) 

6. Informácia o aktuálnej situácii v SAV 

7. Schvaľovanie Zásad ročného hodnotenia organizácií SAV 

8. Schvaľovanie Zásad tvorby rozpočtu rozpočtových organizácií a určenia výšky príspevku 

príspevkovým organizáciám Slovenskej akadémie vied na rok 2018 (platné do 30. 6. 2018) 

9. Prerokovanie koncepčných otázok Štatútu SAV v podmienkach v. v. i. 

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), M. Koóš, D. Magdolen  

Návrhová komisia: Ľ. Košťál (predseda), I. Broska, M. Chochol 

Zapisovatelia: K. Gmucová, R. Passia 

Overovateľ: J. Gálik 

 



2 
 

K bodu 4 

Predseda snemu skonštatoval, že kontrolované uznesenia sú splnené alebo priebežne plnené. 

Snem zobral na vedomie kontrolu plnenia uznesení (Uznesenie č. 1 v prílohe č. 1 tejto 

zápisnice). 

K bodu 5 

Snem schválil návrh Harmonogramu doplňovacích volieb kandidáta na člena predsedníctva 

akadémie na obdobie 2017 – 2021 (február 2018) a návrh Usmernenia pre vedecké rady 

organizácii SAV vo veci doplňovacích volieb do Predsedníctva Slovenskej akadémie vied vo 

funkčnom období 2017 – 2021 (február 2018) (Uznesenie č. 2). 

K bodu 6 

Informáciu o aktuálnej situácii v SAV podal predseda SAV P. Šajgalík. V úvode spomenul, že 

v dennej tlači sa objavil hanlivý článok o fungovaní superpočítača AUREL, v ktorom bolo jeho 

využívanie označené za neefektívne. Ocenil reakciu riaditeľa Výpočtového strediska SAV 

v diskusii pod článkom a vyjadril zámer poslať do novín stanovisko k tejto problematike. 

V krátkosti sa venoval otázke doplňovacích volieb do P SAV, v ktorých má byť kandidátom z 3. 

oddelenia vied obsadená uvoľnená pozícia. Oznámil, že uchádzač o voľné miesto nemusí svojou 

odbornosťou a zameraním nahradiť M. Lubyovú, po úspešnej voľbe je možné prerozdeliť 

kompetencie členov P SAV. 

Ďalej informoval, že začiatkom roka 2018 sa očakáva vyhlásenie výziev na predkladanie 

projektov na čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov, že členovia P SAV do konca 

februára 2018 navštívia organizácie SAV a prediskutujú s nimi ich akčné plány ďalšieho rozvoja, 

a že zaslal ministerke školstva, vedy, výskumu a športu SR a predsedovi Rady vlády pre vedu, 

techniku a inovácie list, v ktorom vyjadril pochybnosť, či nové zloženie predsedníctva APVV 

reflektuje dikciu zákona. 

Záverom spomenul schválenie Zákona o štátnom rozpočte na rok 2018 v NR SR, rozpočtová 

kapitola SAV je o niečo vyššia ako 67 miliónov EUR. Čaká nás rokovanie o zmluve so štátom, do 

ktorej by chcel premietnuť aj výkonové financovanie. Očakáva, že okrem prostriedkov získaných 

za ocenenie výsledkov v akreditácii (1,3 milióna EUR), snem schváli prerozdelenie 5% mzdových 

prostriedkov na základe výkonov. 

Ľ. Kľučár poďakoval P. Šajgalíkovi za informácie a otvoril diskusiu. Zaznel v nej aj názor, že 

treba priznať, že kríza so superpočítačom reálne bola (L. Hluchý). P. Šajgalík v odpovedi 

upozornil, že bývalé vedenie úmyselne vypínalo superpočítač, lebo požadovalo ďalších 800 až 

900 tisíc EUR na jeho prevádzku, a tak si zobralo užívateľov ako rukojemníkov. Po výmene 

riaditeľa sa ukázalo, že AUREL môže fungovať na 100% z prideleného príspevku z rozpočtu SAV. 

Diskutovalo sa aj o otázke, či bude zachované bazálne financovanie (D. Michniak). Predseda SAV 

ubezpečil snem, že pri schválenom rozpočte bude zachované. Ďalší diskusný príspevok smeroval 

k problematike výkonového financovania, konkrétne k tomu, prečo sa do výkonového 
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financovania nepremietajú druhé dva kritériá z akreditácie (L. Hluchý). Predseda SAV vysvetlil, 

že bol zvolený model, v ktorom sa všetky údaje získajú zo systému ELVYS a v ktorom sa 

dokážeme aj porovnať s vysokými školami. 

Ľ. Kľučár sa vrátil k otázke zloženia predsedníctva APVV. Členovia snemu diskutovali, či a aké 

stanovisko by mal k tejto problematike zaujať Snem SAV. Zazneli názory, že by sme mohli 

namietať nedodržanie zákona, keďže traja zástupcovia ministerstiev bez vedeckej hodnosti by 

tam nemali byť (Ľ. Kľučár, M. Novák, K. Nemoga, Z. Bartošová), prípadne namietať len 

nedostatočné zastúpenie kapacít zo SAV (O. Križanová). Ďalšie návrhy sa týkali možnosti 

koordinovať postup s vysokými školami (J. Kopáček), prípadne žiadať odpolitizovanie orgánov 

APVV (M. Koóš). Bol prezentovaný aj názor, že máme počkať, ako bude nové predsedníctvo 

APVV pracovať (L. Hluchý).  Záver diskusie smeroval k prijatiu uznesenia (návrh - M. Zavacká), 

ktorým snem vyjadrí znepokojenie nad zložením predsedníctva APVV a poverí výbor Snemu SAV 

vypracovať a zverejniť stanovisko k tomuto stavu na internetovej stránke SAV (Uznesenie č. 3). 

V závere tohto bodu programu snem zobral na vedomie informáciu o aktuálnom stave v SAV 

(Uznesenie č. 4). 

K bodu 7  

Ľ. Kľučár požiadal P. Samuelyho o predstavenie návrhu výkonového financovania, ktorý bol 

členom snemu vopred zaslaný. P. Samuely informoval, že príprava predloženého materiálu 

začala už v lete, boli zorganizované stretnutia s riaditeľmi aj s komorami snemu. Keďže 

akreditácia bola kladne hodnotená decíznou sférou, výkonové financovanie ako kombinácia 

akreditácie a ročného hodnotenia sa ukazuje ako dobrý argument pre rokovania o rozpočte 

SAV. Vyjadril názor, že jednotlivé váhy uvedené v návrhu nie sú dôležité, ich schválenie sa môže 

dokonca odložiť, ale treba prijať kľúčové rozhodnutie o použití navrhovanej kombinácie 

hodnotení pre výkonové financovanie. Po úvodnej prezentácii návrhu boli predsedníčkami a 

predsedom komôr podané krátke informácie o rokovaní komôr k tejto téme. 

I. komora sa stretla spolu s radou riaditeľov 1. OV a členmi P SAV z 1. OV na neformálnom 

zasadaní. Diskutovalo sa nielen o predloženom návrhu, ale aj o špecifických váhach a postupoch 

v  rámci 1. OV. Bolo dohodnuté, že riaditeľom a členom komory bude pred zasadaním snemu 

zaslaná „slepá“ (t. j. bez uvedenia názvov organizácií, prepočítaná na FTE) tabuľka, odrážajúca 

finančné dopady hodnotenia. 

II. komora sa na riadnom zasadaní s prizvanými členmi P SAV z 2. OV zhodla na návrhu úpravy 

váh niektorých kritérií a žiada do hodnotenia nejakým spôsobom zahrnúť aj citácie. Členovia 

komory už mali k dispozícii podobnú tabuľku, ako si vyžiadala I. komora, žiadna organizácia v 2. 

OV by sa pri rozpočte schválenom pre rok 2018 nedostala pod úroveň tohtoročného 

financovania. 

III. komora sa na riadnom zasadaní s prizvanými členmi P SAV z 3. OV zhodla na požiadavke 

zachovania bazálneho financovania všetkých organizácií. Komora žiada po prvom roku systém 

prehodnotiť, urobiť pripomienkovanie v komorách snemu, nielen diskutovať s riaditeľmi. 
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Ľ. Kľučár potom otvoril diskusiu k použitiu navrhnutej kombinácie hodnotení, čiže hodnotenia 

panelom pri akreditácii a ročného hodnotenia spôsobom obdobným, ako to robia vysoké školy. 

Zazneli návrhy žiadajúce používať pri výkonovom financovaní len akreditáciu (L. Hluchý, M. 

Jakubík), aj názory podporujúce navrhovaný model (K. Nemoga, M. Tyšler). Ďalej boli otvorené 

otázky použitia FTE vedeckých alebo tvorivých pracovníkov (M. Tyšler), pocitového nastavenia 

odlišných váh ako majú vysoké školy (L. Hluchý) a potreby štúdie o súlade s hodnotením 

panelom (L. Hluchý). V odpovediach reagujúci členovia P SAV (P. Samuely, P. Šajgalík, P. Siman, 

K. Marhold, M. Morovics) zdôvodnili použitie kombinácie hodnotení potrebou oceniť 

zlepšovanie sa jednotlivých organizácií a ubezpečili, že systém bol pri príprave testovaný na 

zhodu s hodnotením panelu aj na robustnosť, čiže vplyv zmeny váh na výsledok. Systém označili 

za otvorený pre budúce zmeny po prvom roku takéhoto hodnotenia. Snem potom schválil 

princíp ročného výkonového hodnotenia organizácií SAV ako kombinácie výsledkov akreditácie 

a výkonových parametrov (Uznesenie č. 5). 

Nasledovala diskusia o výkonových parametroch a ich váhach. Na otázku týkajúcu sa 

jednotnosti resp. nejednotnosti kritérií naprieč oddeleniami vied (O. Križanová) bolo 

odpovedané, že budú zohľadnené špecifiká. Je možné mať aj rôzne váhy pre tie isté parametre 

pre skupiny vied s odlišným hlavným typom výstupov v rámci jedného oddelenia. Bola otvorená 

otázka garancie základných miezd (M. Dobeš). Z. Kusá reagovala, že zachovanie bazálneho 

financovania je podmienkou III. komory pre súhlas s uplatnením výkonového financovania. M. 

Morovics prisľúbil zaslanie „slepých“ tabuliek aj v rámci 3. OV. Zaznel názor, že decíznej sfére 

nemožno argumentovať publikáciami a citáciami, preto by hospodárska činnosť mala mať vyššiu 

váhu (L. Hluchý). Protiargumentom bolo, že vedecká činnosť je našou hlavnou činnosťou, 

publikácie sú jej záverom a ostatné činnosti (výkonové parametre) sú len tomuto cieľu 

nápomocné (J. Sládek, M. Jakubík, P. Samuely). Diskutovalo sa o možnosti zavedenia kategórie 

sociálneho impaktu, problému s kvantifikovateľnosťou takejto kategórie v situácii, keď 

v niektorých disciplínach je otázkou etiky dať určité výsledky práce spoločnosti zadarmo (D. 

Magdolen, B. Lášticová, Z. Kusá, K. Nemoga, J. Kopáček, M. Dobeš). Ďalšou navrhovanou 

alternatívou bolo vypustenie kategórie hospodárskej činnosti (M. Chochol). P. Šajgalík požiadal 

nenavrhovať vypustenie kritéria len preto, že to niektorá organizácia nerobí. Táto diskusia bola 

nakoniec ukončená s odôvodnením, že snem už uznesením schválil použitie merateľných 

ukazovateľov (J. Gálik). Ďalšou diskutovanou témou bola váha podielu vedeckej organizácie na 

priemernom počte doktorandov v dennej forme doktorandského štúdia po dizertačnej skúške 

(K. Kollár, P. Hvizdoš, K. Pieta, P. Samuely, A. Kučera). Dlhšia diskusia prebehla aj k otázke 

nastavenia váh akreditačných stupňov, najmä vhodnosti použitia nuly pre organizácie 

hodnotené ako D, ktoré však predsa len isté výkony vykázali, a k rozstupom medzi jednotlivými 

stupňami v hodnotení (K. Nemoga, M. Tyšler, Š. Faix, I. Brezina, D. Pucherová, D. Žitňan, M. 

Koóš, V. Hvozdíková, D. Michniak). Predkladateľom bol akceptovaný návrh (M. Tyšler), aby 

bonifikácia vedeckej organizácie za výsledky podľa ostatnej akreditácie závisela od FTE 
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tvorivých, nie vedeckých pracovníkov organizácie, a to k poslednému akreditovanému roku. Po 

ukončení diskusie snem schválil pripomienky k váham parametrov výkonového hodnotenia, k 

váham akreditačných stupňov v predloženom materiáli (Uznesenie č. 6), a následne s týmito 

pripomienkami schválil Zásady ročného výkonového hodnotenia organizácií SAV (Uznesenie č. 

7). Ľ. Kľučár potom vyhlásil obedňajšiu prestávku v rokovaní snemu. 

 

K bodu 8 

Zásady tvorby rozpočtu rozpočtových organizácií a určenia výšky príspevku príspevkovým 

organizáciám Slovenskej akadémie vied na rok 2018 (platné do 30. 6. 2018) prezentoval pred 

snemom podpredseda SAV J. Koppel. Materiál bol zaslaný členom snemu v predstihu, preto J. 

Koppel stručne komentoval len rozdiely v Zásadách v porovnaní s minulým rokom. Novými 

prvkami sú napríklad podpora excelentného výskumu a kompenzačný príspevok pre mladých 

vedcov. Zosúladili sa tiež koeficienty režijných výdavkov jednotlivých oddelení. Predniesol aj 

zmenenú formuláciu týkajúcu sa prerozdeľovania 5 percent mzdového rozpočtu v rámci 

oddelení, ktorá refektuje snemom prijaté nové kritériá výkonového ročného hodnotenia (bod 8 

tohto zasadnutia snemu).  

Oľga Križanová v diskusii navrhla uznesenie, v ktorom by snem zaviazal P SAV skladať mu „účty“ 

z využitia prostriedkov v rámci rozpočtu, zaujímal ju napr. prínos vedeckých pracovníkov 

financovaných zo SASPRO, využívanie fondu revíznych opráv a pod. J. Koppel v reakcii navrhol 

v apríli predložiť reálny rozpis rozpočtu. P. Šajgalík súhlasil s tým, aby P SAV robilo odpočet 

z využitia finančných prostriedkov z rozpočtu SAV.  

Z. Kusá sa vrátila k návrhu J. Koppela na zmenu ustanovení o prerozdelení 5 percent mzdových 

prostriedkov jednotlivými komorami. Budúci rok sa majú valorizovať mzdy o 4,8 percenta, ak 

však neprídu peniaze od vlády, mohol by podľa nej nastať mzdový výpadok ústavov vo výške až 

okolo 10 percent. J. Koppel v odpovedi uviedol, že pri chystanej valorizácii platí rovnaký 

algoritmus ako v minulosti, je schválená nová kolektívna zmluva a vo všeobecnej pokladničnej 

správe sú alokované peniaze na mzdy. „Valorizačné” finančné prostriedky zatiaľ vždy do 

kapitoly SAV prišli, ak sa tak stane aj v roku 2018, budú rozrátané do jednotlivých ústavov. 

Keďže sa do hodnotiaceho systému vkladajú aj „externé” peniaze za akreditáciu, je minimálna 

šanca, že by došlo k poklesu rozpočtu jednotlivých ústavov. B. Lášticová vo svojom vystúpení 

povedala, že nevidí priamu súvislosť medzi prijatými uzneseniami o výkonovom financovaní 

a navrhnutou zmenou formulácie o 5 percentách v Zásadách. P. Šajgalík vyzval k voľnosti 

a slobode pre P SAV, pohybuje sa v prostredí, ktoré si vyžaduje voľné ruky – napr. pri 

negociáciách s vládou. SAV by podľa neho mala byť ochotná uvoľniť z rozpočtu viac 

prostriedkov do výkonového financovania. D. Magdolen privítal, že ústavy, ktoré dopadli 

v akreditáciách dobre, môžu kalkulovať so sumou navyše. M. Dobeš navrhol, aby sa do Zásad 
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zakotvilo, že akreditácia bude hodnotená len z externého rozpočtu a nebude sa siahať na 

bazálny rozpočet pracovísk. B. Lášticová sa opýtala, ako sa bude financovať SASPRO. P. Šajgalík 

uviedol, že v tejto položke pociťujeme aktuálne výpadok financovania z ministerstva školstva v 

sume 600 000 Eur, P SAV to riešilo pôžičkou s návratnosťou v budúcom roku. M. Morovics 

vyjadril podporu prerozdeľovaniu 5 percent mzdového fondu, považuje výkonové financovanie 

za dôležité. P. Samuely uviedol, že dopoludňajšie rokovanie a schválené uznesenia boli prvým 

krokom, schválenie prerozdelenia 5 percent je podľa neho druhým logickým krokom k 

zavedeniu výkonového financovania. V diskusii vystúpilo viacero ďalších rečníkov: K. Marhold 

uviedol, že univerzity takto rozdeľujú celý svoj rozpočet. P. Šajgalík je proti viacrýchlostnej 

akadémii, všetky oddelenia by mali mať rovnaký systém a navrhuje prerozdeľovanie 5 percent. 

I. Brezina v princípe podporil výkonové prerozdelenie, výzvy na jednotu akadémie víta, ale malo 

sa to brať do úvahy aj pri schvaľovaní váhovania jednotlivých kritérií, konkrétne 2 percent za 

hospodárske výsledky, čo považuje za nevýhodné pre ústavy 3. oddelenia vied. J. Kopáček tiež 

podporil záväzné výkonové prerozdeľovanie 5 percent navrhnuté v Zásadách na rok 2018. 

M. Morovics sa následne vyjadril k téme prerozdeľovaniu kategórie rozpočtu 630 – tovary 

a služby. Doposiaľ bol rozdiel medzi „osobopeniazmi” medzi oddeleniami. V týchto Zásadách sa 

urobil prvý krok (nový nápočet kat. 630) k vyrovnaniu historických rozdielov medzi oddeleniami.  

Snem následne schválil s pripomienkami Zásady tvorby rozpočtu rozpočtových organizácií a 

určenia výšky príspevku príspevkovým organizáciám Slovenskej akadémie vied na rok 2018 

(platné do 30. 6. 2018) (Uznesenie č. 8). 

Následne snem prijatým uznesením žiada P SAV, aby v apríli predložilo návrh zásad rozpisu 

finančných prostriedkov poskytovaných v. v. i. v druhej polovici roku 2018, rozpis na prvý polrok 

2018 a odpočet efektívnosti využitia SASPRO v roku 2017 (Uznesenie č. 9). 

 

K bodu 9 

Rokovanie k tomuto bodu otvoril a základné informácie k nemu podal predseda snemu Ľ. 

Kľučár, ktorý zdôraznil, že prebehlo veľmi komplikované pripomienkovacie konanie a bude 

veľmi náročné vytvoriť definitívnu verziu jednotlivých transformačných a iných dokumentov. 

Definitívne znenie sa do snemu vráti v apríli, na tomto zasadaní by teda snem nemal schvaľovať 

výslednú podobu jednotlivých dokumentov. Výbor vytvorí a zašle členom snemu dotazník 

s kľúčovými otázkami a na ich základe výbor pripraví návrh definitívnych verzií dokumentov. Za 

neuralgický bod diskusie považuje model zastúpenia akademických obcí/ústavov v sneme. Ľ. 

Kľučár predstavil jednotlivé možné modely kreovania snemu. Igor Lacík sa v následnej diskusii 

prihovoril za nelineárny kľúč zastúpenia organizácií v sneme, podľa neho je logické a správne 

pomerné zastúpenie, ale nemali by byť  jednoznačne preferované tie najväčšie organizácie.  



7 
 

Predseda snemu ďalej komentoval niektoré ďalšie body, ktoré si zasluhujú špeciálnu pozornosť 

(napr. otázky okolo zániku mandátu člena snemu, kreácie a právomocí orgánov snemu, rotácie 

vo funkcii predsedu snemu, procedúry odvolávania člena výboru snemu, volebného systému 

predsedu SAV a členov P SAV, kompetencie pomocných a poradných orgánov, zriadenia rád 

riaditeľov ako nových orgánov a ich miesta v štruktúre orgánov SAV, vnútorných predpisov a 

zásad odmeňovania, minimálných kvalifikačných kritérií na riaditeľov v. v. i. a iných otázok). 

Ľubor Košťál sa v mene výboru snemu opýtal členov snemu na názor na obsahovú náplň a 

spôsob kreovania pripravovaného dotazníka. Cieľom dotazníka je pripraviť návrh štatútu už bez 

variantov. Výslednú podobu štatútu však ešte bude možné meniť pri definitívnom schvaľovaní 

v sneme na základe pozmeňovacích návrhov.  

Snem SAV schválil uznesenie, ktorým poveruje Výbor Snemu SAV uskutočniť dotazníkový 

prieskum názorov členov snemu na koncepčné otázky štyroch interných predpisov a zapracovať 

výsledky prieskumu do transformačných dokumentov (Uznesenie č. 10). 

 

K bodu 10 

V bode Rôzne Ľ. Kľučár najprv v mene výboru navrhol zmenu distribúcie pracovných materiálov 

snemu, ktoré by mali byť sprístupnené na intranete SAV. D. Magdolen sa opýtal na vývoj 

projektu Otvorená akadémia (OA). Podľa predsedu SAV P. Šajgalíka sa Otvorená akadémia 

dostala do spomaleného chodu, dôvodom je jednak zmena predsedníctva, ako aj odchod 

koordinátora projektu E. Višňovského a zmena na poste ministra školstva. Predošlý minister bol 

s projektom oboznámený lepšie a avizoval na projekt aj financie, ktoré však SAV neboli napokon 

poskytnuté. Na budúci rok minister financií prisľúbil na OA 100 000 Eur, predseda SAV 

deklaroval záujem o rozvoj projektu, ktorý je ústretovým gestom voči spoločnosti. OA má 

v kompetencii nový člen P SAV M. Venhart, ktorý vystúpil s tým, že sa projektu začne intenzívne 

venovať.  

J. Sedláka zaujímala situácia okolo novely zákona o SAV. P. Šajgalík uviedol, že návrh novely bol 

predložený na rokovanie Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie, kde však kvôli istým 

skôr formálnym a procesným problémom rokovanie neprebiehalo pre SAV vyhovujúco. Návrh 

zákona predkladal rade vlády sám predseda SAV. Rokovanie o vecnom zámere zákona je teda 

aktuálne prerušené, má vzniknúť komisia, ktorá ho dopracuje. Daniel Michniak sa s na P SAV 

obrátil s otázkou, ako definovať predmet činnosti v. v. i. v zakladacej (teraz zriaďovacej) listine. 

J. Koppel ho informoval, že potrebujú prvotný výstup z ústavov, aby mohlo predsedníctvo 

pripraviť návrh, formálne pripomienkovanie bude prebiehať neskôr.  
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K bodu 11 

O 15:30 hod. Ľ. Kľučár zaželal všetkým príjemné sviatky a ukončil rokovanie snemu. 

 

 

V Bratislave 5. januára 2018 

 

Zapísali: K. Gmucová (po bod 7 vrátane) 

 R. Passia (od bodu 8 vrátane) 

Overil:   J. Gálik 

 

 

 

 

Ľ. Kľučár 

predseda Snemu SAV  
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Príloha č. 1 

 

Uznesenia prijaté na zasadaní Snemu SAV 19. decembra 2017 

 

 

Uznesenie č. 1 

Snem SAV berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení Snemu SAV. 

 

Uznesenie č. 2 

Snem SAV schvaľuje Harmonogram doplňovacích volieb kandidáta na člena predsedníctva 

akadémie na obdobie 2017 – 2021 (február 2018) a Usmernenie pre vedecké rady organizácií 

SAV vo veci doplňovacích volieb do Predsedníctva Slovenskej akadémie vied vo funkčnom 

období 2017 – 2021 (február 2018). 

 

Uznesenie č. 3 

Snem vyjadruje znepokojenie nad zložením predsedníctva APVV a poveruje výbor Snemu SAV 

vypracovať a zverejniť stanovisko k tomuto stavu na internetovej stránke SAV.  

 

Uznesenie č. 4 

Snem SAV berie na vedomie informáciu o aktuálnej situácii v SAV, ktorú predniesol predseda 

SAV Pavol Šajgalík. 

 

Uznesenie č. 5 

Snem SAV schvaľuje princíp zásad ročného výkonového hodnotenia organizácií SAV ako 

kombinácie výsledkov akreditácie a výkonových parametrov. 

 

Uznesenie č. 6 

Snem SAV schvaľuje toto váhovanie parametrov ročného výkonového hodnotenia organizácií 

SAV: 

a) výsledky hodnotenia kvality výskumnej činnosti vedeckej organizácie podľa ostatnej 

akreditácie (váha 0,43), 

b) podiel vedeckej organizácie na objeme finančných prostriedkov získaných v hodnotenom 

období na výskumné aktivity v rámci zahraničných grantových schém (váha 0,05), 

c) podiel vedeckej organizácie na objeme finančných prostriedkov (bežné transfery) získaných 

v hodnotenom období na výskumné aktivity od subjektov verejnej správy (domáce grantové 

schémy), (váha 0,05), 



10 
 

d) podiel vedeckej organizácie na objeme finančných prostriedkov (bežné transfery) získaných 

v hodnotenom období na výskumné aktivity od iných subjektov, ako sú subjekty verejnej 

správy, a od subjektov zo zahraničia mimo grantových schém (hospodárske granty) (váha 0,02), 

e) podiel vedeckej organizácie na priemernom počte doktorandov v dennej forme 

doktorandského štúdia po dizertačnej skúške v hodnotenom období (váha 0,05),  

f) podiel vedeckej organizácie na publikačnej činnosti a citáciách v hodnotenom období (váha 

0,40). 

 

Snem SAV schvaľuje toto váhovanie akreditačných stupňov: 

A = 4, B = 3, C = 2 a D = 1 

 

 

Uznesenie č. 7 

Snem SAV schvaľuje Zásady ročného výkonového hodnotenia organizácií SAV s pripomienkami. 

 

Uznesenie č. 8 

Snem SAV schvaľuje Zásady tvorby rozpočtu rozpočtových organizácií a určenia výšky príspevku 

príspevkovým organizáciám Slovenskej akadémie vied na rok 2018 (platné do 30. 6. 2018) s 

pripomienkami. 

 

Uznesenie č. 9  

Snem SAV žiada P SAV, aby v apríli predložilo návrh zásad rozpisu finančných prostriedkov 

poskytovaných Slovenskou akadémiou vied v. v. i. v jej zakladateľskej pôsobnosti na druhý 

polrok 2018, rozpis rozpočtu rozpočtových organizácií a výšky príspevku príspevkovým 

organizáciám na prvý polrok 2018 a odpočet efektívnosti čerpania prostriedkov SASPRO za rok 

2017. 

 

Uznesenie č. 10 

Snem SAV poveruje Výbor Snemu SAV uskutočniť dotazníkový prieskum názorov členov snemu 

na koncepčné otázky štyroch interných predpisov (1. Štatút SAV, 2. Pravidlá výberového 

konania na obsadzovanie miesta riaditeľa v. v. i., 3. Pravidlá výberového konania na 

obsadzovanie miesta vedúceho organizačnej zložky v. v. i. a 4. Zásady rozpisu finančných 

prostriedkov poskytovaných SAV v. v. i. v jej zakladateľskej pôsobnosti), zapracovať výsledky 

prieskumu do návrhu dokumentov a predložiť ich transformačnej komisii. 

 

 

 


