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Zápisnica zo zasadnutia Snemu SAV dňa 12. 2. 2019 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:  členovia Predsedníctva SAV, vedúca Sekretariátu predsedu SAV, vedúci Referátu pre 

komunikáciu a médiá, zástupcovia odborových organizácií pôsobiacich na pôde SAV 

Prítomní na základe registrácie pomocou elektronického systému: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Voľba pracovných komisií (mandátová, návrhová), zapisovateľa a overovateľa 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Prerokovanie a schvaľovanie príloh k Zásadám návrhu a rozdelenia rozpočtu SAV na rok 2019: 

- Zásady prideľovania finančných prostriedkov v SAV na podporu projektov medzinárodnej 

vedeckej spolupráce (MVTS) na rok 2019 

- Zásady rozpisu finančných prostriedkov na komisie VEGA v roku 2019 

- Zásady ročného hodnotenia vedeckých organizácií SAV pre výkonové financovanie 

6. Rôzne 

7. Záver 

 

K bodu 1 

Zasadnutie snemu otvorila a ďalej viedla jeho predsedníčka K. Gmucová.  Pri otvorení vyzvala prítomných 

k minúte ticha na pamiatku zosnulého niekdajšieho predsedu SAV Branislava Lichardusa.   

Ďalej uviedla, že snem sa v tomto čase zišiel mimoriadne a dôvodom jeho zvolania bola skutočnosť, že 

v decembri neboli kvôli strate uznášaniaschopnosti snemu prerokované a schválené Zásady prideľovania 

finančných prostriedkov v SAV na podporu projektov medzinárodnej vedeckej spolupráce (MVTS) na rok 

2019 a Zásady rozpisu finančných prostriedkov na komisie VEGA v roku 2019, dôsledkom čoho nebolo 

možné rozpísať prostriedky na jednotlivé organizácie, a bolo tiež nutné zrušiť jednu z obvyklých etáp 

podávania žiadostí o pridelenie prostriedkov na projekty MVTS. V tejto súvislosti vyzvala členov snemu, 

aby vopred oznamovali nielen svoju neúčasť na zasadaní snemu, ale aj svoj prípadný nevyhnutný skorší 

odchod. Taká informácia by totiž umožnila operatívne navrhnúť zmenu v poradí prerokovávania 

dokumentov tak, aby k podobným prípadom neprichádzalo.  

K bodu 2 

Snem schválil navrhnutý program zasadnutia bez pripomienok. 

K bodu 3 

Snem schválil nasledovné zloženie pracovných komisií: 

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

Návrhová komisia: R. Passia (predseda), D. Majcin, O. Križanová 
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Zapisovateľ: Ľ. Kľučár 

Overovateľka: Z. Kusá 

K bodu 4  

V rámci kontroly plnenia uznesení K. Gmucová konštatovala, že uznesenie č. 2 zo zasadnutia Snemu SAV 

22. 3. 2016, týkajúce sa pokračovania v zámere transformácie organizácií SAV na v. v. i., je stále priebežne 

sledované, aj keď jeho plnenie možno vzhľadom na súčasnú situáciu označiť za pozastavené.  

Plnenie priebežne sledovaných uznesení č. 2, 3 a 4 zo zasadnutia Snemu SAV 25. 6. 2018, ktoré sa týkajú 

rozvoja areálu SAV na Patrónke, nevykazuje žiadne podstatné zmeny. R. Passia vyzval prítomného člena P 

SAV G. Bianchiho o poskytnutie bližších informácií týkajúcich sa kreovania a zasadnutí ad hoc komisie pre 

formovanie koncepcie rozvoja areálu SAV na Patrónke. G. Bianchi informoval o návrhu vytvoriť v rámci 

tejto komisie mikroskupinu,  ktorej cieľom má byť naštartovať proces prípravy „územného plánu“ areálu. 

Participačný proces – diskusie s užívateľmi areálu o ich potrebách - by mal prebehnúť v marci a apríli, 

výberové konanie na subjekt, ktorý bude na príprave plánu pracovať so zohľadnením potrieb užívateľov 

bude vypísané následne. Plán by mal v prvom rade vychádzať z vnútroakademickej diskusie a následne by 

mali byť oslovené aj ďalšie subjekty, ako napr. miestna časť Karlova Ves a developeri investujúci v tejto 

časti mesta. Potom by mala byť vypísaná urbanisticko-architektonická súťaž na realizáciu konkrétnych 

úprav areálu. „Územný plán“ ako aj urbanisticko-architektonická súťaž má byť do budúcna záväzná. Celý 

proces by sa mal ukončiť do konca roku 2019. 

K bodu 5 

Snem pristúpil k prerokovaniu a schvaľovaniu pripomienok k trom prílohám k Zásadám návrhu a 

rozdelenia rozpočtu SAV na rok 2019, ktoré nebolo možné z dôvodu straty uznášaniaschopnosti 

prerokovať a schváliť na zasadnutí Snemu SAV 18. decembra 2018. 

Zásady prideľovania finančných prostriedkov v SAV na podporu projektov medzinárodnej vedeckej 

spolupráce (MVTS) na rok 2019 

K tejto prílohe neprišli žiadne pripomienky. Predsedníčka vyzvala na prípadné ďalšie pripomienky z pléna. 

Žiadne neboli podané. Následne bola táto príloha schválená hlasovaním po komorách s výsledným 

prepočítaným pomerom hlasov po komorách 71,8 %. 

Zásady rozpisu finančných prostriedkov na komisie VEGA v roku 2019 

Jediná pripomienka, ktorá k tejto prílohe prišla, nebola na decembrovom sneme schválená. Žiadna ďalšia 

pripomienka nebola podaná. Predsedníčka otvorila k materiálu všeobecnú diskusiu. M. Koóš otvoril 

v nadväznosti na neschválenú pripomienku, týkajúcu sa zvýšenia koeficientu pre archeológiu, otázku 

zvýšenia koeficientu pre chemické vedy. K. Gmucová konštatovala, že pred niekoľkými rokmi snem 

zaviazal P SAV iniciovať diskusiu ku zmene koeficientov v agentúre VEGA. Uznesenie bolo neskôr na 

základe oznámenia, že v komisiách VEGA nie je vôľa k ich zmene, označené za splnené. P. Samuely tlmočil 

informáciu od P. Múčku, podpredsedu predsedníctva VEGA, podľa ktorého z komisií VEGA nevyšli nateraz 

žiadne podnety na zmeny koeficientov. Návrhy na zmeny zo snemu, ako aj z celej akademickej obce, sú 

však vítané. K. Pieta podporil otvorenie otázky koeficientového hodnotenia jednotlivých vedných 

odborov. K. Gmucová navrhla hlasovať o prílohe k rozpočtu na tento rok a následne prijať špecifické 

uznesenie smerujúce k otvoreniu problematiky zmeny koeficientov pre vedné odbory. Príloha bola 

schválená hlasovaním po komorách s výsledným prepočítaným pomerom hlasov po komorách 73,4 %. 
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Predseda návrhovej komisie R. Passia predniesol návrh uznesení, ktoré boli snemom schválené (príloha č. 

1, uznesenia č. 1 a 2.). J. Kopáček navrhol prizvať P. Múčku na rokovanie budúceho snemu, aby boli 

v spoločnej diskusii objasnené klady a zápory zníženia, prípadne zvýšenia, koeficientov pre jednotlivé 

vedné odbory. R. Passia predniesol návrh uznesenia, ktoré ukladá P. Samuelymu, aby opätovne inicioval 

diskusiu o koeficientoch v rozšírenom predsedníctve VEGA. Uznesenie bolo v pléne snemu schválené 

(príloha č. 1, uznesenie č. 3). 

Zásady ročného hodnotenia vedeckých organizácií SAV pre výkonové financovanie 

Po decembrovom zasadnutí snemu bol členom snemu zaslaný sumár schválených, ako aj zatiaľ 

nediskutovaných a neschvaľovaných pripomienok, ktoré boli predmetom rokovania tohto zasadnutia 

snemu. Bola otvorená diskusia k návrhu, ktorý sa týkal spôsobu bonifikácie výsledkov akreditácie, 

konkrétne aby sa výsledok akreditácie prepočítaval nie podľa FTE (Full Time Equivalent) tvorivých 

pracovníkov, ale podľa výšky zadržaného mzdového fondu (MF). Po úvodnej krátkej diskusii P. Samuely 

požiadal, aby snem schválil všeobecnú úpravu z FTE na MF, ale detaily výpočtu ponechal na P SAV. Je totiž 

potrebné ošetriť niektoré špecifické detaily pre organizácie, ktoré sa po akreditácii zlúčili do väčších 

celkov. K. Gmucová predniesla kompromisný návrh výboru snemu, ktorý navrhuje nahradiť FTE tvorivých 

pracovníkov v čase akreditácie mzdovým fondom v čase akreditácie. A. Kučera pripomenul, že by sa 

finančné prostriedky mali zadržiavať a rozdeľovať podľa rovnakého kľúča. K. Iždinský požiadal podporiť 

návrh jeho pracoviska na zmenu spôsobu bonifikácie výsledkov akreditácie. Následne bolo sformulované 

a  hlasovaním po komorách s výsledným prepočítaným pomerom hlasov po komorách 72,9 % prijaté 

znenie pozmeňovacieho návrhu, ktoré bonifikáciu prepočítava z MF a akreditačného stupňa (príloha č. 2). 

Ďalšia pripomienka ÚI sa týkala možnosti akceptácie aj parciálnych hodnotení z akreditácie. J. Kopáček 

pripomenul, že by išlo o zasahovanie do uzavretého procesu akreditácie. J. Sládek podporil návrh 

zohľadňovať parciálne hodnotenia. D. Michniak podal všeobecnú pripomienku, aby postup hlasovania 

nevylučoval pripomienky, ktoré sú uvedené v zozname pripomienok na nižších pozíciách. K. Flachbart 

navrhol hlasovať o tom, či má pokračovať diskusia k otvoreniu akreditačných váh. Tento návrh nebol 

hlasovaním po komorách schválený (výsledný prepočítaný pomer hlasov po komorách bol 11,8 %). 

Ďalšia pripomienka ÚI navrhovala vyčleniť z hodnotených získaných finančných prostriedkov okrem 

štátnych programov a štrukturálnych fondov aj prostriedky SAV. Vzhľadom na to, že nebolo zrejmé, čo sa 

pod pojmom „finančné prostriedky SAV“ myslí, a predkladateľ návrhu L. Hluchý nebol na zasadnutí snemu 

prítomný, nebolo možné bližšie špecifikovať zámer návrhu. V následnom hlasovaní nezískal návrh ani 

jeden hlas prítomných členov snemu.  

Snem pristúpil k diskusii k ďalšiemu návrhu ÚMMS k tej istej vete návrhu zásad, ktorý požadoval, aby sa 

finančné prostriedky vykazovali na základe objektívne dostupných údajov. Diskusia sa snažila objasniť 

zámer pôvodnej textácie, ako aj pozmeňujúceho návrhu ÚMMS. Ľ. Kľučár pripomenul, že požiadavka na 

objektívne zdroje sa má týkať všetkých vstupov, ktoré do výkonového financovania vchádzajú. M. Jakubík 

pripomenul, že tento návrh je opäť v rozpore s predchádzajúcim schvaľovaným návrhom, keďže sa týka 

tej istej vety Zásad. Pristúpilo sa k hlasovaniu a tento návrh nebol hlasovaním po komorách schválený 

(výsledný prepočítaný pomer hlasov po komorách 12,6 %). 

ÚMMS ďalej navrhol, aby do počtu doktorandov boli zahrnutí iba tí, ktorí si riadne doktorandské štúdium 

nepredlžujú o ďalšie roky kvôli nestihnutiu termínu obhájenia práce. J. Koppel navrhol úpravu textácie 

„ktorí majú nárok na doktorandské štipendium“ na „v rámci štandardnej dĺžky štúdia“. Ľ. Kľučár si návrh 
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osvojil a v následnom hlasovaní bol tento návrh schválený s výsledným prepočítaným pomerom hlasov po 

komorách 74,9 %. 

Tým bola uzavretá diskusia k vopred zaslaným písomným pripomienkam a K. Gmucová otvorila 

všeobecnú diskusiu k tejto prílohe. O. Križanová navrhla ku všetkým výstupom skupiny B doplniť kódy 

publikačnej činnosti. A. Jakubičková upozornila, že navrhnutá špecifikácia bola starostlivo spracovaná 

Ústrednou knižnicou a jej zmena by mohla vylúčiť niektoré publikácia, napr. tie bez IF. Následne 

predkladateľka svoj návrh stiahla. M. Pekník požiadal o ďalšiu úpravu, ktorá by mala zabrániť diskriminácii 

publikovania v národnom jazyku voči angličtine. Vzhľadom na to, že sa táto pripomienka netýkala 

schvaľovaného dokumentu, bola diskusia k tomuto návrhu ukončená. K. Gmucová dala hlasovať o celej 

prílohe Zásad ročného hodnotenia vedeckých organizácií SAV pre výkonové financovanie, ktorá bola 

schválená s pripomienkami s výsledným prepočítaným pomerom hlasov po komorách  71,4 % (príloha č. 1, 

uznesenie č. 4). 

K bodu 6 

V rámci tohto bodu sa D. Michniak spýtal na navýšenie rozpočtu organizácií v súvislosti s nutnosťou 

preplácania rekreačných poukážok. J. Koppel uviedol, že podľa zatiaľ neoficiálnych informácií 

z Ministerstva financií sa s uvoľnením ďalších financií na tento účel nepočíta. J. Koppel zároveň informoval, 

že CVTI plánuje zaviesť spolufinancovanie prístupu k bibliografickým databázam, čo značne zaťaží 

rozpočet SAV, a preto ani financovanie z vlastných zdrojov na tento účel nebude možné. 

K. Flachbart sa v súvislosti s nedávno prijatými legislatívnymi zmenami v doktorandskom štúdiu 

opätovne vrátil k momentu, kedy SAV stratila možnosť viesť vlastné doktorandské štúdium. J Koppel 

objasnil, že v súčasnosti nie je politická vôľa na zmenu. Ľ. Lacinová zhrnula, že pripomienky SAV 

v legislatívnom procese neboli akceptované. P. Šajgalík pripomenul, že napriek tomu, že stanovisko SAV 

podporili rektori SK univerzít, ktorí sú členmi VR SAV, prešla legislatívna zmena, ktorá môže viesť k zníženiu 

kvality doktorandského štúdia. Keďže sa znížili požiadavky na externú vzdelávaciu inštitúciu, v konečnom 

dôsledku môžu niektoré univerzity uprednostňovať „menej náročné“ pracoviská. K. Iždinský sa spýtal na 

možnosť uzavretia “vyšších“ zmlúv o doktorandskom štúdiu na úrovni SAV, na ktoré by sa organizácie SAV 

mohli odvolať, a ktoré by zabránili možným reštrikciám zo strany univerzít. Ľ. Lacinová pripomenula, že 

zmluvy o doktorandskom štúdiu môžu uzatvárať iba organizácie SAV a nie SAV. P. Šajgalík pripomenul, že 

problémy v oblasti spolupráce na doktorandskom štúdiu rieši priebežne a podľa potreby dohovormi 

s relevantnými rektormi.  

M. Zavacká sa vrátila k otázke dvoch verzií zápisníc zo zasadnutia Rady vlády pre vedu, techniku 

a inovácie (RVVTI), ktorá bola otvorená na predchádzajúcom zasadnutí snemu v decembri. P. Šajgalík 

v tejto veci dostal ubezpečenie z Úradu vlády, že zmena textácie uznesení nebola zviazaná so zmenou 

textácie zápisnice zasadnutia RVVTI a pôvodný zámer sa tak nezmenil. 

M. Zavacká sa opätovne vrátila k problematike doktorandského štúdia. P. Šajgalík zdôraznil, že s 

rektormi podľa potreby rokuje o vzniknutých problémoch. Ľ. Lacinová pripomenula, že v mnohých 

prípadoch sú dôležitejšie jednania s dekanmi. D. Gašperíková upozornila na prípad, keď UPJŠ nechce 

v súčasnosti uzavrieť novú zmluvu s BMC v odbore biofyzika. Pracovisko Ľ. Lacinovej však novú zmluvu 

v tom istom odbore uzavrelo s FMFI UK, preto odporúča obrátiť sa na inú vysokú školu. I. Broska sa spýtal 

na systém nových doktorandských grantov. Ľ. Lacinová uviedla, že detaily sú uvedené na webe SAV. 
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J. Sedlák sa spýtal, čo sa bude ďalej diať s akčnými plánmi. Sú, alebo budú vyhodnocované? P. Šajgalík 

uviedol, že výročné semináre OV by mali reflektovať aj progres plnenia akčných plánov. Nepodarilo sa však 

naplniť zámer odpočtu plnenia akčných plánov. Na diskusiu k akčným plánom boli zamerané aj návštevy 

zástupcov OV v organizáciách SAV, ktoré už prebehli takmer vo všetkých organizáciách. Z. Magurová sa 

spýtala na prísľub Ministerstva financií dofinancovať rozpočet SAV v súvislosti s tohtoročným zvyšovaním 

platov. J. Koppel uviedol, že Ministerstvo financií pracuje na vypracovaní metodiky a približne v období 

mesiaca jún by finančné prostriedky mali prísť na SAV. K. Iždinský pripomenul aktuálnu situáciu, v ktorej 

sa ocitla Maďarská akadémia vied, pričom sa nedá vylúčiť, aby podobné tendencie prerazili aj na Slovensku 

-  vyzval preto k ostražitosti. 

 

K bodu 9 

K. Gmucová poďakovala prítomným za účasť a rokovanie snemu ukončila o 13:35 hod. 

 

V Bratislave 4. 3. 2019 

Zapísal: Ľ. Kľučár 

Overila: Z. Kusá 

 

 

Katarína Gmucová 

predsedníčka Snemu SAV 
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Príloha č. 1 

Uznesenia prijaté na zasadnutí Snemu SAV dňa 12. 2. 2019 

 

Uznesenie č. 1 

Snem SAV schválil hlasovaním po komorách Zásady prideľovania finančných prostriedkov v SAV na 

podporu projektov medzinárodnej vedeckej spolupráce (MVTS) na rok 2019. 

 

Uznesenie č. 2 

Snem SAV schválil hlasovaním po komorách Zásady rozpisu finančných prostriedkov na komisie VEGA v 

roku 2019. 

 

Uznesenie č. 3 

Snem SAV ukladá podpredsedovi SAV pre vedu, výskum a inovácie, aby opätovne inicioval diskusiu v 

rozšírenom predsedníctve VEGA o koeficientoch rozdeľovania finančných prostriedkov pre jednotlivé 

vedné disciplíny. Termín: do 30 dní 

 

Uznesenie č. 4 

Snem SAV schválil hlasovaním po komorách Zásady ročného hodnotenia vedeckých organizácií SAV pre 

výkonové financovanie s pripomienkami. 
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Príloha č. 2 

Schválené pripomienky k Zásadám ročného hodnotenia vedeckých organizácií SAV pre výkonové 

financovanie (zasadnutia Snemu SAV dňa 18. 12. 2018 a 12. 2. 2019): 

 

Pripomienka k: Pôvodný text Schválená úprava 

s. 1 

posledná veta 

šiesteho odseku 

Druhú kategóriu tvoria výkonové 

parametre, ktoré je možné  

objektívne  kvantifikovať  a 

vyhodnocovať  v ročnom  

intervale  z výročných  správ  

vedeckých organizácií. 

Druhú kategóriu tvoria výkonové 

parametre, ktoré je možné  

objektívne  kvantifikovať a 

vyhodnocovať  v ročnom  

intervale z výročných správ 

vedeckých organizácií a iných 

dostupných zdrojov. 

(schválená 18. 12. 2018) 

s. 1  

druhý odsek zdola 

Bonifikácia vedeckej organizácie 

za výsledky podľa ostatnej 

akreditácie sa určí ako alikvotná 

časť z celkovej sumy určenej na 

zohľadnenie výsledkov 

akreditácie určená koeficientom 

akreditácie KA hodnotenej  

organizácie.  KA  je  daný  

súčinom  pracovných  úväzkov  

(FTE)  tvorivých  pracovníkov 

vedeckej  organizácie  a 

získaným  akreditačným  

stupňom  vedeckej  organizácie  

(A,  B,  C,  alebo  D). Akreditačné 

stupne majú váhy A=4, B=3, C=2 

a D=1. 

Bonifikácia vedeckej organizácie 

za výsledky podľa ostatnej 

akreditácie sa určí ako alikvotná 

časť z celkovej sumy určenej na 

zohľadnenie výsledkov 

akreditácie určená koeficientom 

akreditácie KA hodnotenej  

organizácie. KA je daný súčinom  

mzdového fondu  vedeckej  

organizácie a získaným  

akreditačným  stupňom  vedeckej  

organizácie (A, B, C, alebo D). 

Akreditačné stupne majú váhy 

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

(schválená 12. 2. 2019) 

s.2  

hore 

Do počtu doktorandov sa rátajú 

všetci, ktorý v hodnotenom roku 

boli aspoň nejaký čas v stave 

interných doktorandov 

organizácie a boli po 

doktorandskej skúške. 

Do počtu doktorandov 

organizácie sa rátajú všetci, ktorí 

v hodnotenom roku boli po 

doktorandskej skúške v rámci 

štandardnej dĺžky štúdia. 

(schválená 12. 2. 2019) 

 

 


