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Zápisnica zo zasadnutia Snemu SAV dňa 16. 5. 2019 od 10:30 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, zástupcovia 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, volebná), zapisovateľa a overovateľa  

4. Kontrola plnenia uznesení  

5. Informácia o aktuálnej situácii SAV  

6. Informácia o rozpise rozpočtu SAV na rok 2019 v zmysle snemom schválených zásad  

7. Doplňovacie voľby externých členov Vedeckej rady SAV  

8. Prerokovanie a schvaľovanie Výročnej správy o činnosti SAV za rok 2018  

9. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu Dodatku č. 2 k Štatútu Slovenskej akadémie vied  

10. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu Pravidiel výberového konania na obsadzovanie miest 

riaditeľov vedeckých organizácií Slovenskej akadémie vied  

11. Prerokovanie a schvaľovanie koncepcie vednej politiky SAV  

12. Rôzne  

13. Záver  

 

K bodu 1 

Zasadnutie otvorila a ďalej ho viedla predsedníčka snemu K. Gmucová. 

 

K bodu 2 

Snem schválil navrhnutý program zasadnutia bez pripomienok. 

 

K bodu 3 

Snem schválil nasledujúce zloženie pracovných komisií:  

Mandátová komisia: K. Nemoga (predseda), J. Kopáček, M. Zavacká 

Návrhová komisia: Ľ. Kľučár (predseda), D. Michniak, Z. Kusá 

Zapisovateľ: R. Passia 

Overovateľka: Z. Bartošová 

Volebná komisia snemu: J. Gálik (predseda), M. Tyšler, E. Nemcová 

Volebná subkomisia I. komory: M. Tyšler (predseda), K. Fröhlich, L. Hluchý 

Volebná subkomisia II. komory: J. Gálik (predseda), D. Antalová, M. Dubovický 

Volebná subkomisia III. komory: E. Nemcová (predsedníčka), I. Brezina, L. Jurányi 

 

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 transformácie organizácií SAV na v. v. i., je stále platné, no 
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v súčasnej situácii zostáva v podobe zámeru. Časť uznesenia týkajúca sa zachovania samosprávnosti 

a jednotnosti SAV sa plní.  

V súvislosti s uzneseniami č. 2, 3 a 4 zo zasadnutia Snemu SAV 25. 6. 2018, týkajúcimi sa 

investičnej výstavby, sa konštatovalo, že prebiehajú zasadnutia príslušnej ad hoc komisie, ktorej 

úlohou je pripraviť urbanistickú súťaž na koncepciu rozvoja areálu SAV na Patrónke.  

Pokiaľ ide o uznesenie č. 3 z 12. 2. 2019, zistilo sa, že nastavenie aktuálne platných koeficientov 

náročnosti pre rôzne odbory pri rozdeľovaní finančných prostriedkov neschvaľovalo Rozšírené 

predsedníctvo VEGA, ale Predsedníctvo SAV. K. Gmucová informovala snem, že predseda VEGA P. 

Múčka sa zúčastnil na zasadnutí výboru snemu aj Predsedníctva SAV. Za zmienku stojí informácia, že 

aj vnútri jednotlivých komisií sa používajú ďalšie koeficienty, ktoré neboli v minulosti všeobecne 

známe. Výsledkom týchto stretnutí je aj zverejnenie detailnej informácie o spôsobe rozpisu 

finančných prostriedkov (resp. „nápočtu“ pre jednotlivé komisie a jednotlivé koeficienty) na  

webstránke VEGA v časti Zásady financovania projektov VEGA na SAV. 

 

K bodu 5 

S informáciou o aktuálnej situácii v SAV vystúpil predseda akadémie P. Šajgalík. Na úvod uviedol, že 

východiská tohtoročného rozpočtu boli približne 70 miliónov eur. Na úrovni MF SR chce ešte rokovať 

o dodatočných zdrojoch, najmä v súvislosti s tým, že vykonávame niektoré služby pre štátnu správu 

(seizmická sieť a pod.). MF SR navrhuje, aby SAV oslovovalo s požiadavkou na finančné krytie 

vedeckých aktivít aj príslušné rezorty, pre ktoré poskytujeme rôzne druhy vedecko-výskumných 

služieb. Dôležitou otázkou je napríklad vyriešenie udržiavania Arboréta Mlyňany a niekoľkých ďalších 

nehnuteľností. Predseda SAV uviedol, že na nehnuteľnosť v Mlyňanoch sme v minulosti dostali 

príspevok 1 milión eur na rekonštrukciu, podobne na Smolenický zámok (veža, výťah) a udržiavanie 

archeologických pamiatok. 

P. Šajgalík ďalej pripomenul, že na začiatku roka došlo v SAV k valorizácii platov. Väčšia časť 

ústavov hospodári v príspevkovej forme, štát v prvej fáze prispel na valorizáciu rozpočtových 

organizácií, no dostali sme už aj sumu potrebnú pre príspevkové organizácie. Pokiaľ ide 

o novozavedenú povinnosť zamestnávateľov poskytovať svojim zamestnancom rekreačné poukazy, 

nie sme podľa slov predsedu SAV zatiaľ v celkom dobrej situácii, rokujeme o získaní potrebných 

prostriedkov, zatiaľ bez úspechu. Zmienil sa aj o rozpočte na rok 2020, ktorého východiská už máme 

k dispozícii a predbežne alokovaná suma pre SAV je optimistická. 

Ďalšou oblasťou, ktorej sa vo svojom vystúpení venoval, bolo výkonové financovanie. Až na malé 

výnimky v súčasnom systéme výkonového financovania dostali ústavy na rok 2019 viac finančných 

prostriedkov, ako im bolo zadržané pri viazaní prostriedkov na začiatku roku. 

V akadémii bola pripravená vízia SAV 2030. Tento dokument sa skladá z troch častí. Prvá je 

všeobecná a podieľala sa na nej aj učená spoločnosť, druhá mapuje reálne postavenie akadémie, 

tretia časť je „cestovná mapa“ s konkrétnymi termínmi a úlohami, ktoré treba splniť. 

Ďalšia časť vystúpenia P. Šajgalíka sa týkala projektovej činnosti. Uviedol, že sme neboli úspešní 

s projektom SASPRO 2, máme však pripravený nový projekt MoRePro s objemom financií vo výške, 

akou SAV prispievala na SASPRO. O projekt typu SASPRO so spolufinancovaním z rámcových 

programov EÚ sa budeme naďalej usilovať. 

Doktorandské štúdium sa riadi novou novelou zákona o VŠ, ktorá nám vzala možnosť samostatne 

sa akreditovať. Niektoré VŠ pripravili zmluvy so SAV o doktorandskom štúdiu, ktoré nie sú pre nás 

celkom vyhovujúce, najmä pokiaľ ide o uvádzanie afiliácií v publikáciách. Podľa slov predsedu 

akadémie sa však SAV s rektormi VŠ nakoniec dohodla na kompromisnom riešení. 
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Pripravili a podpísali sa dve memorandá: Prvé z nich je výsledkom iniciatívy nových rektorov UK a 

STU. Dôvodom je, aby sme v rámci regiónu vystupovali ako jeden celok, naša sila sa tak rádovo 

zvýšila, pretože tento dokument spája najsilnejšie vedecko-výskumné subjekty na Slovensku. Druhé 

memorandum sa týka UK, STU,  SAV, EU a mesta Bratislava, kde sú taxatívne vymenované oblasti, v 

ktorých chceme spolupracovať (kultúra, výskum a pod.). Cieľom je zastaviť únik mladých ľudí za 

hranice Slovenska. 

Na záver svojho vystúpenia P. Šajgalík spomenul potrebu vysporiadať sa v pracovných zmluvách 

s otázkou prítomnosti zamestnancov na pracovisku v takom rozsahu, aký zodpovedá realite. Na 

mnohých ústavoch v súvislosti so špecifickou povahou práce vedeckí pracovníci netrávia plný objem 

času, ktorý vyplýva z pracovnej zmluvy. V súvislosti s tým sa nedávno objavilo v SAV obvinenie, že 

niektorí pracovníci zamestnaní v rámci projektu SASPRO netrávili na pracovisku dostatočný čas. 

Po otvorení diskusie položil L. Hluchý otázku, aký je stav príprav nového zákona o SAV. P. Šajgalík 

uviedol, že posledný racionálny termín na jeho predloženie na zasadnutie príslušnej rady vlády bol v 

marci, no tam nebol predložený žiadny návrh. Teraz podľa neho novela, resp. nový zákon o SAV nie 

sú nevyhnutné.  

M. Dobeš sa opýtal, koľko ústavov už má zmluvy s univerzitami. P. Šajgalík informoval, že košické 

ústavy sú dosť vpredu, nemá však kompletný prehľad. Ak riaditeľ príde do kontaktu so zmluvou, 

ktorú považuje za neférovú, treba informovať P SAV a požiadať o spoluprácu, rámcové dohody SAV 

s rektormi totiž definujú isté štandardné podmienky. Problematikou zmlúv o doktorandskom štúdiu 

s univerzitami sa vo svojom vystúpení zaoberala aj Z. Sulová. 

Ďalšia otázka M. Dobeša sa týkala stabilizačnej zmluvy so štátom. P. Šajgalík skonštatoval, že nová 

zmluva so štátom nebola podpísaná, rozpočet na rok 2019 však už kopíroval stav zo zmluvy na rok 

2020, takže neformálne sa požiadavka stabilne financovať SAV zo strany štátu rešpektuje. 

L. Hluchý sa pýtal na 10-percentné viazanie rozpočtu a na to, ako vyzerá situácia okolo finančného 

príspevku MF SR. P. Šajgalík odpovedal, že prostriedky určené na výkonové financovanie budú 

najbližšej dobe prevedené na ústavy a že položka 1,4 milióna za akreditáciu sa zachováva a je aj 

valorizovaná. Získali sme aj ďalších 900-tisíc eur za poskytovanie niektorých služieb štátu. Snem 

potom zobral na vedomie informáciu o aktuálnej situácii v SAV (príloha č. 1, uznesenie č. 1) 

prednesenú predsedom SAV P. Šajgalíkom. 

Po skončení diskusie K. Gmucová privítala Pavla Zahorca, nového člena snemu, ktorý reprezentuje 

Ústav vied o Zemi SAV, Geofyzikálny odbor. Súčasne poďakovala (aj keď v jeho neprítomnosti) 

doterajšiemu členovi D. Majcinovi za jeho prácu v sneme. 

 

K bodu 6 

Informáciu o rozpise rozpočtu SAV na rok 2019 v zmysle snemom schválených zásad prezentoval 

podpredseda SAV pre ekonomiku a legislatívu J. Koppel. Uviedol, že podiel miezd na celkovom 

rozpočte SAV z roka na rok stúpa a predstavuje už 75,4 percenta, čo treba hodnotiť negatívne. 

V rozpočte rastie suma na doktorandské štúdium, režijné výdavky sú cca rovnaké. V návrhu rozpočtu 

na rok 2020 je už podiel miezd dokonca 76,8 percent, takže budúcoročný nárast rozpočtu sa reálne 

prejaví len v náraste miezd, nie v iných položkách. Ústavy však budú mať pokrytú valorizáciu už od 

januára 2020, čo je pozitívna správa. J. Koppel ďalej referoval, že súťažné zdroje (bez kapitálových 

výdavkov) aj režijné náklady sú približne na rovnakej úrovni ako vlani, kým zdroje na doktorandské 

štúdium rástli. 

Snem zobral na vedomie informáciu o rozpise rozpočtu SAV na rok 2019 v zmysle snemom 

schválených zásad (príloha č. 1, uznesenie č. 2). 
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K bodu 7 

Ďalším bodom programu rokovania snemu boli doplňovacie voľby externých členov Vedeckej rady 

SAV. Slova sa ujal predseda volebnej komisie J. Gálik, ktorý podal informáciu o spôsobe hlasovania. 

Krátko predstavil kandidátov, prof. Ing. M. Fikara, DrSc. a prof. JUDr. M. Števčeka, PhD. Prebehla 

tajná voľba po komorách. Obidvaja kandidáti boli v doplňovacích voľbách zvolení. Snem SAV schválil 

výsledky doplňovacích volieb externých členov Vedeckej rady SAV (príloha č. 1, uznesenie č. 3). 

 

K bodu 8 

Ďalším bodom programu bolo prerokovanie a schvaľovanie Výročnej správy o činnosti SAV za rok 

2018. Správu uviedol a predstavil P. Šajgalík. Pripomienky k správe spracovala Z. Kusá, ktorá ako 

spravodajkyňa celý materiál predstavila. Technické a štylistické pripomienky si predkladateľ osvojil 

ako celok. O jednotlivých pripomienkach sa priebežne hlasovalo.  

Diskusiu k prezentácii P. Šajgalíka otvorila K. Gmucová. Úvodnú otázku položil J. Kopáček, ktorého 

zaujímalo, prečo sú finančné prostriedky vkladané do grantového systému VEGA zo strany SAV už 

viac rokov zmrazené. P. Šajgalík uviedol, že „akademická“ VEGA nie je grantová agentúra, je to 

rozdeľovanie „režijných zdrojov“. M. Muránsky uvítal zmedzinárodnenie doktorandského štúdia, ale 

s tým súvisí niekoľko praktických otázok, napr. spomenul preklady dokumentov do angličtiny, 

potrebu aktualizovať jednotlivé interné dokumenty, ako aj potrebu ujasniť si, ako má vyzerať PhD. 

štúdium v rámci akadémie. P. Šajgalík s jeho vystúpením súhlasil a pripomenul dobrý kompromis 

s výskumnými univerzitami, ktoré s nami sú ochotné uzatvárať zmluvy o PhD. štúdiu. Treba aj 

zlepšovať, teda najmä zjednodušovať, administratívne podmienky štúdia. L. Hluchý sa kriticky vyjadril 

k štruktúre a obsahovému zameraniu výročných správ SAV vo všeobecnosti a konkrétne vzniesol 

nárok, aby v budúcnosti mala výročná správa formu reprezentatívnej publikácie. P. Šajgalík súhlasil, 

že súčasná podoba výročnej správy nie je ideálna, avšak jej osnova má svoju históriu. Pokiaľ ide o jej 

dosah, správu predkladá ministerka školstva najprv na rokovanie príslušnej rady vlády, neskôr aj na 

rokovanie vlády. Prípadné zmeny v štruktúre výročnej správy bude treba konzultovať 

s ministerstvom školstva.  

Predkladateľ si osvojil aj pripomienku J. Kopáčka, aby sa v úvodnom texte formálne zjednotila 

prezentácia jednotlivých projektov, pokiaľ ide o uvádzanie autorov, názvov ústavov a podobne. 

B. Lášticová žiadala o zaradenie komentára k tabuľke o priemernom financovaní projektov VEGA 

v rámci MŠVVaŠ a SAV. Po diskusii bol konsenzuálne prijatý návrh tabuľku vypustiť. 

Po prerokovaní všetkých pripomienok sa pristúpilo k hlasovaniu a výročná správa bola snemom 

schválená s pripomienkami (príloha č. 1, uznesenie č. 4). Súbor prijatých pripomienok je v prílohe č. 2 

tejto zápisnice. 

 

Zasadnutie snemu pokračovalo po obedňajšej prestávke. Snem odhlasoval výmenu bodov 9. a 10. 

rokovania, nakoľko počet prítomných členov snemu nedosahoval 2/3 celkového počtu členov 

snemu, a teda nebolo možné schváliť dodatok k Štatútu SAV.  

 

K bodu 10 

Návrh pravidiel výberového konania na obsadzovanie miest riaditeľov vedeckých organizácií 

predstavil J. Koppel. Uviedol, že tento návrh motivoval fakt, že treba vo výberovom procese jasnejšie 

zadefinovať niektoré pravidlá, napr. zakomponovať tam aj ustanovenia Etického kódexu SAV. 

Doriešili sa aj procesuálne záležitosti spojené s účasťou členov akademickej obce na výberovom 

konaní. Nové pravidlá odporúčajú, aby ďalšie pracovné pomery riaditeľa v úhrne nepresiahli 50% 
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ustanoveného týždenného pracovného času. Po úvodnom slove J. Koppela informoval spravodajca Ľ. 

Kľučár o pripomienkach k návrhu, ktoré boli doručené výboru snemu.  

L. Hluchý v otvorenej diskusii podporil návrh, aby kandidát na riaditeľa musel mať 10-ročnú prax, 

svoj návrh na skrátenie predstavila B. Lášticová. I. Brezina a R. Passia podporili návrh B. Lášticovej. 

Ďalší členovia snemu považovali navrhnutú prax sa potrebnú. Diskusia sa potom viedla o potrebe 

limitovať úväzky riaditeľa na slovenských vysokých školách a univerzitách a o možnosti externých 

doktorandov participovať na výbere riaditeľa akademickou obcou.  

D. Pucherová vyjadrila nesúhlasné stanovisko Ústavu svetovej literatúry SAV k obmedzeniu 

pedagogických úväzkov riaditeľov. Reagoval J. Koppel, ktorý tlmočil stanovisko P SAV: od riaditeľa 

vedeckej organizácie požadujú, aby mal hlavnú činnosť na ústave, ktorý vedie. Podľa názoru I. 

Brezinu, ak chceme pritiahnuť dobrých ľudí, nemali by sme tieto úväzky obmedzovať.   

Snem schválil bez pripomienok Pravidlá výberového konania na obsadzovanie miest riaditeľov 

vedeckých organizácií Slovenskej akadémie vied (príloha č. 1, uznesenie č. 5). 

 

K bodu 9 

Prerokovanie a schvaľovanie návrhu Dodatku č. 2 k Štatútu Slovenskej akadémie vied sa začalo 

úvodným komentárom J. Koppela. Návrh sa týkal zmien pri udeľovaní vyznamenaní a úpravy 

spôsobu hlasovaní o voľbe a odvolaní podpredsedu akadémie a riaditeľa organizácie SAV. V priebehu 

rokovania K. Nemoga oznámil, že v sále sa už nenachádza 2/3 väčšina členov snemu a snem teda nie 

je k danému bodu uznášaniaschopný. Kvôli tejto situácii sa tento bod rokovania odročil na ďalšie 

zasadnutie snemu. 

 

K bodu 11 

Podpredseda SAV pre vedu, výskum a inovácie P. Samuely uviedol prerokovanie a schvaľovanie 

koncepcie vednej politiky SAV. V úvode zdôraznil potrebnosť tohto materiálu. Spomenul porovnanie 

vstupov a výstupov AV ČR a SAV, ktoré pred snemom prezentoval minulý rok. SAV podľa neho 

iniciuje aktivity smerujúce k prijatiu strategických dokumentov rozvoja vedy a výskumu v SR. 

Pomenoval hlavné problémové oblasti vedy na Slovensku (nízka podpora, spôsob prerozdeľovania 

financií, predimenzovaná sieť VŠ), porovnal situáciu a výstupy vedy v európskom kontexte. 

V rámci diskusie sa M. Dobeš vyjadril k „predimenzovanosti siete VŠ“, podľa neho pri 

vysokoškolskom štúdiu nejde len o prípravu pracovnej sily. P. Samuely namietal, že nie je za zníženie 

počtu vysokoškolákov, ale škôl. L. Hluchý kritizoval stratégiu a vyčítal jej nízku výpovednú hodnotu, 

chýbali mu definovanie východiskového stavu, stanovenie konkrétnych cieľov a cestovná mapa na 

ich dosiahnutie.  

Pripomienky zaslané ku koncepcii Stratégia SAV 2030 predstavila Z. Kusá. Diskutovalo a hlasovalo 

sa o nich jednotlivo, niektoré z pripomienok predkladateľ akceptoval bez hlasovania snemu. Snem 

zobral na vedomie informatívne dokumenty SAV 2021: Akčný plán Predsedníctva SAV, Analýza 

finančnej podpory a scientometrických výstupov SAV a Vízia pre znalostnú spoločnosť a lepšie 

Slovensko (príloha č. 1, uznesenie č. 6). Materiál Stratégia SAV 2030 bol schválený s pripomienkami 

(príloha č. 1, uznesenie č. 7). Súbor prijatých pripomienok je v prílohe č. 3 tejto zápisnice. 

Snem prijal aj uznesenie o termíne zverejnenia úplného znenia pravidiel výberového konania na 

obsadzovanie miest riaditeľov vedeckých organizácií (príloha č. 1, uznesenie č. 8). 
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K bodu 12 

B. Lášticová vystúpila k téme obmedzenia úväzkov, zaujímalo ju, či sa v budúcnosti bude týkať aj 

radových pracovníkov. P. Šajgalík sa vyjadril, že podľa neho by SAV k tomu mala smerovať. J. Kopáček 

vo svojom vystúpení pripomenul platové zaostávanie SAV za VŠ, budúcnosť akadémie bude podľa 

neho ohrozená, ak tento stav bude pretrvávať. K. Nemoga sa súhlasne pripojil, platové nožnice 

medzi VŠ a SAV sa podľa neho príliš otvárajú. P. Šajgalík pripomenul fakt, že približne 75 percent 

rozpočtu akadémie ide v súčasnosti na platy a vnútorné rezervy sú v tomto smere minimálne. Položil 

si tiež otázku, či potrebujeme toľko zamestnancov. Plánovaný prechod na v. v. i. poskytoval možnosť 

uvoľniť mzdový fond a počty zamestnancov, ale transformácia bola zastavená. J. Sedlák zdôraznil, že 

školstvo, veda a zdravotníctvo sú slabo financované, to je kľúčová vec. I. Brezina uvažoval, či je 

rozumné limitovať prijímanie ľudí vnútornými predpismi, ak zaostávame v ich mzdovom 

odmeňovaní. Ľ. Kľučár sa opýtal, kedy dostanú organizácie výsledky ročného hodnotenia. P. Šajgalík 

uviedol, že čoskoro budú doručené riaditeľom organizácií. 

 

K bodu 13  

O 15:25 hod.  K. Gmucová poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie Snemu SAV. 

 

 

 

V Bratislave 12. 6. 2019 

Zapísal: R. Passia 

Overila: Z. Bartošová 

 

 

Katarína Gmucová 

predsedníčka Snemu SAV 
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Príloha č. 1 

Uznesenia prijaté na zasadnutí Snemu SAV dňa 16. 5. 2019 

Uznesenie č. 1 

Snem berie na vedomie informáciu o aktuálnej situácii v SAV prednesenú predsedom SAV P. 

Šajgalíkom.  

Uznesenie č. 2 

Snem berie na vedomie Informáciu o rozpise rozpočtu SAV na rok 2019 v zmysle snemom 

schválených zásad. 

Uznesenie č. 3 

Snem SAV schvaľuje výsledky doplňovacích volieb externých členov Vedeckej rady SAV: 

Kandidát 

Súčet percentuálnych podielov 

kladných hlasov z komôr  

delený počtom komôr 

prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. 62,0 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 61,6 

 

Uznesenie č. 4 

Snem schvaľuje s pripomienkami Výročnú správu o činnosti SAV za rok 2018. 

Uznesenie č.  5 

Snem schvaľuje Pravidlá výberového konania na obsadzovanie miest riaditeľov vedeckých organizácií 

Slovenskej akadémie vied. 

Uznesenie č.  6 

Snem berie na vedomie dokumenty „SAV 2021: Akčný plán Predsedníctva SAV“, „Analýza finančnej 

podpory a scientometrických výstupov SAV“ a „Vízia pre znalostnú spoločnosť a lepšie Slovensko“. 

Uznesenie č. 7 

Snem schvaľuje s pripomienkami koncepciu vednej politiky SAV („Stratégia SAV 2030“). 

Uznesenie č. 8 

Snem ukladá Predsedníctvu SAV zverejniť do 15. 6. 2019 úplné znenie Pravidiel výberového konania 

na obsadzovanie miest riaditeľov vedeckých organizácií Slovenskej akadémie vied.  



8 

 

Príloha č. 2 

Prijaté pripomienky k Výročnej správe o činnosti SAV za rok 2018 

Pripomienka k:  
 

Pôvodný text Prijatá úprava 

Hneď na začiatku 
pred obsahom, 
,,Tiráž“, s. 2“ 

Ostatné fotografie: XY a archív SAV. 

 

Doplniť, špecifikovať. Napr. ,,archív tlačového odboru SAV“ (?) 

s. 2, prvá veta 
odsek dole 

“Slovensko aj SAV má slabé výsledky v najprestížnejšej 
….” 

“Na Slovensku aj v SAV chýbajú silné výsledky v najprestížnejšej …” 

s. 4 
... vedecké organizácie sa od 1. júla stanú 2018 

verejnými výskumnými inštitúciami. 
... vedecké organizácie sa od 1. júla 2018 stanú verejnými 
výskumnými inštitúciami. 

s. 7 

Guľové mletie – zelený a obnoviteľný prístup k 
spracovaniu odpadu z vaječných škrupín  

Ústav geotechniky SAV  

Riešiteľ: Matej Baláž  

Odpad z vaječných škrupín patrí medzi najrozšírenejšie 
prírodné odpady a v dôsledku každodennej spotreby 
vajec sa vytvára v obrovských množstvách. Väčšina 
tohto materiálu sa odhadzuje napriek tomu, že má 
mnohostranné využitie. Výskum, ktorého cieľom je 
environmentálne prijateľný a obnoviteľný spôsob 
využitia tohto odpadu, priniesol kritický 
mechanochemický pohľad na možnosť použitia metódy 
guľového mletia vaječných škrupín na rozšírenie 
aplikačného potenciálu tohto materiálu. Konkrétne 

Guľové mletie odpadu na báze vaječnej škrupinky ako zelený a 
obnoviteľný prístup 

Ústav geotechniky SAV  

Riešiteľ: Matej Baláž  

Odpad na báze vaječnej škrupinky patrí medzi najrozšírenejšie 
prírodné odpady a je vytváraný v obrovských množstvách 
každodennou konzumáciou vajec. Väčšina tohto materiálu je 
odhadzovaná, napriek tomu že má multidisciplinárne využitie. 
Výskum poukazuje na možnosť využitia metódy guľového mletia 
na ďalšie rozšírenie aplikačného potenciálu tohto materiálu. 
Konkrétne aplikačné oblasti zahŕňajú tvorbu nanofáz, syntézu 
biokeramiky, tvorbu kompozitov a prípravu materiálov so 
zvýšenou sorpčnou schopnosťou, materiálov pre transport liečiv, 
alebo látok s antibakteriálnou aktivitou. Cieľom je zdôrazniť zelený 
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aplikačné oblasti zahŕňajú tvorbu nanofáz, syntézu 
biokeramiky, tvorbu kompozitov a prípravu materiálov 
so zvýšenou sorpčnou schopnosťou. Možné sú aj ďalšie 
aplikácie, ako využitie mletej vaječnej škrupiny ako 
činidla na transport liečiv alebo na tvorbu látok s 
antibakteriálnym účinkom. 

a obnoviteľný spôsob využitia vaječného odpadu environmentálne 
prijateľnou metódou. 

s. 37 
Graf II-4: Vývoj výšky priemerného grantu VEGA v r. 

2010 – 2018 
Vypustenie Grafu II-4 

s. 39 grafy II-5 a II-
6 

grafy II-5 a II-6 
Vypustiť tieto grafy (alebo tabuľky II-1 a II-2) 

s. 41 Odsek venovaný APVV Predkladateľ rozšíri informáciu o projektoch APVV 

s. 44 posledná 
veta nad odsekom 
Mladí vedci 

.. medzinárodná konferencia plánovaná na jar 2019, 
ktorú bude dopĺňať séria seminárov o infraštruktúrnej 
politike. 

Spresniť informáciu o termíne konania konferencie a ak to nie je 
možné, informáciu vypustiť. 

s. 60, prvý odsek 
Geotechnický ústav SAV v spoločnom laboratóriu 
GEOBIOLAB  

Ústav geotechniky SAV v spoločnom laboratóriu GEOBIOLAB  

s. 68 

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 

... Výstupom sú dve databázy, ktoré budú predmetom 
analýz s cieľom zvyšovania kvality merania v 9. kole ESS. 
European Social Survey Round 9 Pilot Fieldwork. 

Upraviť čas: 

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 

.... Výstupom sú dve databázy, ktoré boli predmetom analýz s 
cieľom ... 
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s. 84 (časť V.3 

Spoločné 

pracoviská, text III. 

OV) 

 
Pridá sa nasledujúci text: 

Slovenský archív sociálnych dát SASD - spolupráca SÚ SAV a 
katedry sociológie FiF UK od roku 2004  

SASD sprístupňuje odbornej verejnosti spoločenskovedné výskumy 
pre analytické využitie. Sociologický ústav SAV v spolupráci s 
Katedrou sociológie FF UK zabezpečuje prevádzku Slovenského 
archívu sociálnych dát (SASD, http://sasd.sav.sk). Každý rok využijú 
služby archívu stovky výskumníkov zo Slovenska i zo zahraničia. 
SASD je poskytovateľom služieb na Slovensku v rámci 
distribuovanej infraštruktúry CESSDA ERIC. 

VII.1 
Transformácia 
SAV, 

Koniec tretieho 
odseku (s. 89) 

Nepochybne práve z tohto dôvodu zákon určil osobitnú 
lehotu na ich predloženie, a to do 31. 12. 2018. 

Nepochybne práve z tohto dôvodu zákon určil osobitnú lehotu na 
ich založenie do zbierky listín, a to do 31. 12. 2018. 

VII.2 Nový zákon 
o SAV (s.91) 

 

Rada vlády pre vedu, techniku a inovácie (RVVTI) SR v r. 
2017 odporúčala vytvorenie vecného zámeru nového 
zákona o SAV až po transformácii organizácií SAV na v. 
v. i. a po získaní skúseností s novou právnou formou. 

MŠVVaŠ SR na zasadnutí Rady vlády pre vedu, techniku a inovácie 
(RVVTI) SR v r. 2017 odporúčalo vytvorenie vecného zámeru 
nového zákona o SAV až po transformácii organizácií SAV na v. v. i. 
a po získaní skúseností s novou právnou formou. 

s. 156 

BRZICA, Daneš – KAČÍRKOVÁ, Mária – VOKOUN, 
Jaroslav. Vytváranie a zhodnocovanie potenciálu 
znalostnej spoločnosti [Creation and Evaluation of 
Potential of Knowledge Society]. Recenzenti: Edita 
Nemcová, Vladimír Gonda. Bratislava: Ekonomický 
ústav Slovenskej akadémie vied, 2017. 135 s. ISBN 978-
80-7144-283-7 (VEGA č. 2/0086/15: Vytváranie a 
zhodnocovanie potenciálu znalostnej spoločnosti). 

 

Opraviť  

BRZICA, Daneš – KAČÍRKOVÁ, Mária – VOKOUN, Jaroslav. 
Vytváranie a zhodnocovanie potenciálu znalostnej spoločnosti 
[Creation and Exaluation of Potential of Knowledge Society]. 
Recenzenti: Edita Nemcová, Vladimír Gonda. Bratislava: 
Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, 2017. 135 s. ISBN 
978-80-7144-283-7 (VEGA č. 2/0086/15: Vytváranie a 
zhodnocovanie potenciálu znalostnej 
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S. 177, príloha 9. 
Zoznam 
organizácií SAV, 
,,Špecializované 
a servisné 
organizácie“ 

 Ústredný archív  Ústredný archív SAV 
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Príloha č. 3 

Prijaté pripomienky ku koncepcii vednej politiky SAV („Stratégia SAV 2030“) 

Pripomienka k:   
 

Pôvodný text Prijatá  úprava 

s. 1, druhý odsek, 2. veta  

Úspešnosť SAV v európskych schémach Horizontu 2020 je 
nedostatočná a zatiaľ neprispieva výrazne… 

Vypúšťa sa “je nedostatočná”: 

  Úspešnosť SAV v európskych schémach Horizontu 2020 zatiaľ 
neprispieva výrazne 

s. 1, druhý odsek, 3. veta 
od konca 

…… Ukazuje sa, že ekosystém, v ktorom SAV pôsobí, ….. ……Ukazuje sa, že podmienky, v ktorých SAV pôsobí, ….. 

s. 1, ods. 2, 
predposledná veta 

Len špičková veda má schopnosti generovať využiteľné 
patenty a stať sa podhubím pre efektívny transfer 
poznatkov do praxe. 

Len špičková veda má schopnosti generovať využiteľné patenty 
a stať sa základňou  pre efektívny transfer poznatkov do praxe. 

s. 1 druhý odsek, 
predposledná veta 

Takýto stav nemá potenciál výrazne prispievať ku 
zlepšeniu slabej inovatívnosti SR. 

Vypustiť slovo slabej: 

Takýto stav nemá potenciál výrazne prispievať ku zlepšeniu 
inovatívnosti SR. 

s. 2, Vízia SAV, 1. veta 

SAV je v r. 2030 modernou vedeckou inštitúciou, národný 
líder v špičkovom poznávacom výskume, ktorý je schopný 
efektívne reagovať na najaktuálnejšie vedecké a 
spoločenské výzvy.   

SAV je v r. 2030 modernou vedeckou inštitúciou, národný líder v 
špičkovom poznávacom výskume, ktorý je schopný efektívne 
reagovať na aktuálne vedecké a spoločenské výzvy.   

s. 2, Vízia SAV, druhý 
odsek, 3. veta 

…. SAV je rešpektovaným hráčom…. … SAV je rešpektovaným partnerom…. 

s. 2 časť Vízia SAV, 2. 
veta 

SAV rozvíja, prevádzkuje a sprístupňuje špičkovú 
výskumnú infraštruktúru aj pre vonkajších užívateľov.   

Doplniť vetu takto: 
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SAV rozvíja, prevádzkuje a sprístupňuje špičkovú výskumnú 
a poznatkovú infraštruktúru aj pre vonkajších užívateľov. 

s. 2., hodnoty SAV 
SAV bojuje proti nekalým praktikám vedeckej práce. SAV bojuje proti nekalým praktikám vo vede 

s. 2, Hodnoty SAV, 2. 
veta 

Samosprávna SAV zachováva nestrannosť a podporuje 
otvorenú demokratickú spoločnosť. 

Samosprávna SAV zachováva nestrannosť, nadstraníckosť a 
podporuje otvorenú demokratickú spoločnosť.  

s. 2, Hodnoty SAV, 3. 
veta 

 

SAV dodržiava etické princípy vedeckej práce a vedeckú 
integritu, ktorú tvoria zodpovednosť, otvorenosť, 
inkluzívnosť a inovatívnosť. 

SAV dodržiava etické princípy vedeckej práce a vedeckú 
integritu, ktorú tvorí spoľahlivosť, čestnosť, rešpektovanie a 
zodpovednosť.( odkaz pod čiarou uvádzajúci zdroj definície: 
https://www.allea.org/wp-content/uploads/2018/11/ALLEA-
European-Code-of-Conduct-for-Research-Integrity-2018-
Slovak_dig.pdf 

s. 2, Misia SAV. Tri 
v jednom, 3. veta 

..... pre realizáciu technicky náročného výskumu pre 
všetkých záujemcov, či z univerzít, alebo iných organizácií 
výskumu a vývoja. 

..... pre realizáciu technicky náročného výskumu pre všetkých 
záujemcov, či už z univerzít, alebo iných organizácií výskumu a 
vývoja. 

s. 2, Misia SAV, 5. veta 

Treťou misiou je dlhodobý strategický a aplikovaný výskum 
a vývoj, kde SAV  Intenzívne a efektívne spolupracuje 
s podnikateľským sektorom na prenose existujúcich 
poznatkov do praxe 

Doplniť nasledovne: Treťou misiou je dlhodobý strategický a 
aplikovaný výskum a vývoj, kde SAV intenzívne a efektívne 
spolupracuje s podnikateľským sektorom, verejným sektorom 
a občianskou spoločnosťou na prenose existujúcich poznatkov 
do praxe 

s. 3., misia SAV 

s. 3 ods. 3 – DŠ 

Doktorandské štúdium v SAV je zabezpečené v spolupráci 
s vysokými školami a s vysokým stupňom autonómie. 

 

Doktorandské štúdium v SAV je zabezpečené v spolupráci 
s vysokými školami a charakterizované snahou o čo najvyšší 
stupeň autonómie. 

s. 3., misia SAV 

SAV prispieva ku tvorbe štátnej vednej politiky, radí 
štátnym a verejným inštitúciám v otázkach organizácie 
a podpory vedy a pod. 

SAV sa aktívne zúčastňuje na tvorbe a uskutočňovaní štátnej 
vednej a technickej politiky v spolupráci so všetkými 
relevantnými inštitúciami. 

https://www.allea.org/wp-content/uploads/2018/11/ALLEA-European-Code-of-Conduct-for-Research-Integrity-2018-Slovak_dig.pdf
https://www.allea.org/wp-content/uploads/2018/11/ALLEA-European-Code-of-Conduct-for-Research-Integrity-2018-Slovak_dig.pdf
https://www.allea.org/wp-content/uploads/2018/11/ALLEA-European-Code-of-Conduct-for-Research-Integrity-2018-Slovak_dig.pdf
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Strategické úlohy → 
Všeobecne  
→ s. 3 

- Doplniť úlohu → Vypracovanie, zavádzanie a realizácia 
inštitucionálnej politiky Otvorenej vedy , t. j. politiky otvoreného 
prístupu k výsledkom výskumu v prostredí SAV. 

- Doplniť úlohu →  vytvárať a zlepšovať pracovné podmienky pre 
moderný vedecký výskum  

s. 3, druhý odsek,1. a 2. 
veta 

SAV vykonáva tiež činnosti, ktoré nie sú striktne vedecké 
a nepredstavujú výskum, ale expertíza SAV je v nich 
momentálne nezastupiteľná. Takúto službu štátu 
predstavuje napr. monitorovanie zemetrasení národnou 
sieťou seizmických staníc, tvorba Encyklopédie Beliana, 
tvorba slovníkového portálu a národného korpusu, tvorba 
a udržiavanie archívov apod. 

Doplniť odsek takto: 

SAV vykonáva tiež činnosti, ktoré nie sú striktne vedecké 
a nepredstavujú výskum, ale expertíza SAV je v nich momentálne 
nezastupiteľná. Takúto službu štátu a celej spoločnosti  
predstavuje napr. monitorovanie zemetrasení národnou sieťou 
seizmických staníc, tvorba Encyklopédie Beliana, tvorba 
slovníkového portálu a národného korpusu, tvorba a udržiavanie 
archívov apod. 

s. 4 Financovanie, prvý 
odsek 

- definovať/vyčísliť hodnotu produktu nami 
realizovaného výskumu – poznania, resp. vedomosti  

Odsek sa vypúšťa 

s. 4, Financovanie 

- zabezpečiť proporciu medzi inštitucionálnym a súťažným 
financovaním 
 

Doplniť takto: zabezpečiť primeranú proporciu medzi 
inštitucionálnym a súťažným financovaním 

s. 4, Ľudské zdroje a 
kohézia 

zabezpečiť dostatočne autonómne doktorandské štúdium 
 

popri spolupráci s VŠ sa usilovať  aj o možnosť autonómnosti v 
doktorandskom štúdiu. 

s. 4, Ľudské zdroje a 
kohézia 

- definovať transparentné metódy na identifikáciu 
vedeckej elity, identifikovať elitné výskumné organizácie, 
pracovníkov, vytvoriť podmienky pre získavanie elity a 
dôrazne ju podporovať 

Preformulovať takto: 
definovať transparentné metódy na identifikáciu excelentných 
výskumných tímov, excelentných vedeckých pracovníkov, 
vytvoriť podmienky pre získavanie takýchto vedcov a výrazne ich  
podporovať  
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s. 4, Ľudské zdroje 
a kohézia, 4. odsek 

- integrovať existujúce organizácie do zmysluplných 
a funkčných centier schopných zabezpečovať  funkcie 
verejnej výskumnej organizácie 

Upraviť takto: V odôvodnených prípadoch podporovať integráciu 
organizácií do zmysluplných a funkčných centier  

 
 

 

 


