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Zápisnica zo zasadnutia Snemu SAV dňa 8. 10. 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 

Neprítomní ospravedlnení: I. Broska, Y. Velísková, Ľ. Košťál, I. Riečanský, Z. Magurová 

Neprítomní neospravedlnení: M. Valachovič, M. Novák, M. Dobeš 

Prizvaní: členovia Predsedníctva SAV, predseda Učenej spoločnosti Slovenska, vedúca sekretariátu 

predsedu SAV, zástupcovia referátu pre komunikáciu a médiá, zástupcovia odborových organizácií 

pôsobiacich na pôde SAV, L. Lapšanský k bodu 6 

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. Informácia o aktuálnej situácii SAV  

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

  7. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu Zásad pravidelného hodnotenia organizácii SAV za  

obdobie 2016 – 2021  

  8. Prerokovanie a schvaľovanie Pravidiel udeľovania vyznamenaní a cien SAV  

  9. Rôzne  

10. Záver  

 

K bodu 1  

Zasadnutie snemu otvorila o 10:34 hod. jeho predsedníčka K. Gmucová. Privítala členov snemu a hostí. 

 

K bodu 2  

Snem schválil navrhnutý program zasadania.  

 

K bodu 3  

Snem schválil nasledovné zloženie pracovných komisií: 

Mandátová komisia: M. Kadúc, I. Lacík, L. Jurányi 

Návrhová komisia: J. Gálik (predseda), P. Hvizdoš, B. Lášticová 

Zapisovateľka: Z. Kusá 

Overovateľ: R. Passia 

 

K bodu 4 

K. Gmucová informovala o plnení sledovaných uznesení snemu. Uznesenie o zverejnení pravidiel 

výberového konania na funkciu riaditeľa organizácie bolo splnené, uznesenia týkajúce sa postupu pri 

transformácii organizácií SAV na v. v. i. sú v súčasnosti neaktuálne. Za priebežne plnené označila aj 

uznesenia snemu týkajúce sa urbanistických a investičných zámerov a riešení a v prípade potreby 

o nich odporučila diskutovať v bode Rôzne.  

K informácii neboli pripomienky a snem ju vzal na vedomie (Uznesenie č. 1). 
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K bodu 5 

Informáciu o aktuálnej situácii v SAV predniesol predseda SAV P. Šajgalík. Informoval o získaných 

prostriedkoch na valorizáciu štipendií pre doktorandov a zmienil sa o problémoch s financovaním 

databáz v budúcom roku (ide o sumu cca 600 000 eur, pre univerzity garantuje prostriedky MŠVVaŠ 

SR). Hovoril aj o meškajúcich úhradách členských príspevkov do CERN-u, ku ktorým Slovensko 

zaväzuje zmluva medzi CERN-om a MŠVVaŠ. Táto situácia spôsobuje problémy riešiteľom projektov z 

Ústavu experimentálnej fyziky a Fyzikálneho ústavu. Problémom je aj pomalé hodnotenie 

predložených projektov v rámci výziev na čerpanie štrukturálnych fondov EÚ. Výzva programu SAV 

MoRePro bola vyhlásená, prostriedky sú však výrazne skromnejšie v porovnaní so štipendiami, ktoré 

ponúka Maďarská akadémia vied v programe MOMENTUM, vyhľadávajúcom mladých vedcov 

schopných podať ERC projekty.  

P. Šajgalík ďalej informoval o spolupráci s rektormi, s ktorými pri rešpektovaní autonómie inštitúcií 

pripravujú spoločný postup pri uchádzaní sa o európske peniaze a rokujú aj s mestom Bratislava o 

téme bývania pre postdoktorandov.  Prebehli školenia zamerané na zlepšenie manažérskych 

schopností doktorandov a riaditeľov. Ak bude odozva pozitívna, školenia sa zakomponujú aj do 

rozpočtu SAV na budúci rok. Informoval o situácii v participatívnom procese formovania budúcnosti 

areálu SAV na Patrónke. Vyzdvihol fakt, že medzi finalistov ESET Award sa dostali I. Lacík a J. Tkáč zo 

SAV.  

V odpovedi na otázku D. Michniaka, či návrh kritérií kvality doktorandského štúdia prerokovaný 

v Učenej spoločnosti Slovenska nezhoršuje pozíciu ústavov (napr. požiadavkou garanta), Ľ. Lacinová 

uviedla, že Učená spoločnosť diskutovala o jej návrhu, ktorý má podľa akčného plánu SAV predložiť 

na novembrové predsedníctvo. Zámerom je garantovať kvalitu doktorandského štúdia a preto 

chceme pripraviť náročné kritériá hodnotenia, aj keď to podľa zákona nemusíme robiť. Návrh po 

zapracovaní poznatkov z prebiehajúcich konzultácií bude poslaný riaditeľom organizácií na diskusiu.  

P. Šajgalík na otázku K. Flachbarta, či badať zlepšenie komunikácie medzi SAV a MŠVVaŠ SR, 

odpovedal konštatovaním určitého deficitu informácií, napríklad vo veci nominácií do pracovných 

skupín. 

J. Kopáček sa zaujímal o verejnú dostupnosť Memoranda o spolupráci s vysokými školami, podľa 

neho by snem mal v predstihu vidieť podobné dokumenty. P. Šajgalík uviedol, že dokument by mal 

byť na webe SAV.  

K. Iždinský sa pýtal, či by SAV nemala informáciu o svojich prioritách tlmočiť politickým stranám 

kandidujúcim v nadchádzajúcich voľbách. P. Šajgalík informoval, že iniciatíva už prebehla, strategické 

materiály SAV zaslali politickým stranám, niektoré strany aj reagovali. Na otázku L. Hluchého, či SAV 

a Slovenská republika majú stratégiu rozvoja vedy a IKT, P. Šajgalík uviedol, že stratégia SAV vychádza 

aj zo záväzku  programového vyhlásenia vlády vypracovať novú komplexnú celoštátnu stratégiu v 

oblasti výskumu, vývoja a inovácií.1 SAV sa zasadzovala za jej vypracovanie, ale stratégia stále 

absentuje. Memorandá s univerzitami majú prispieť k spoločnému postupu v tejto oblasti.  Po 

ukončení diskusie Snem SAV vzal prednesenú informáciu o aktuálnej situácii SAV na vedomie. 

(Uznesenie č. 2)  

 

K bodu 6 

Návrh Dodatku č. 2 k Štatútu SAV predstavil podpredseda SAV J. Koppel. Potreba úprav podľa neho 

vyplynula z organizačných potrieb a požiadaviek praxe. Bolo potrebné vyjasniť pôsobnosť 

                                                           
1 Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016 -2020, s. 27 

https://www.vlada.gov.sk/data/files/7179.pdf
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organizačných zložiek a ich orgánov, upraviť procesy udeľovania vyznamenaní a cien SAV, sprehľadniť 

určité právomoci orgánov, a tiež vyjasniť druhy vnútorných predpisov a kompetencie pri ich tvorbe. 

Po predstavení dokumentu K. Gmucová otvorila všeobecnú diskusiu. Ako prvý vystúpil J. Kopáček, 

ktorý členov snemu žiadal, aby snem neprerokoval tento materiál z dôvodu, že navrhované zmeny, 

hlavne tie, ktoré sa týkajú autonómnosti organizačných zložiek, neboli dostatočne prediskutované 

s riaditeľmi vedeckých organizácií. Navrhované zmeny chápu ako zásah do samosprávneho 

fungovania centier. K. Gmucová uviedla, že materiál bol predložený snemu v súlade s jeho rokovacím 

poriadkom. Pripomenula, že organizácie mali na prediskutovanie materiálu 10 pracovných dní a 

požiadala špecifikovať konkrétny návrh vo forme návrhu uznesenia snemu. Z. Sulová na to uviedla, že 

materiál sa im videl nejasný, napríklad v otázke, či predsedníctvo bude alebo nebude rozhodovať 

o zriadení organizačných zložiek. J. Koppel vyjadril poľutovanie, že sa organizácie neozvali 

s výhradami skôr, návrh dodatkov k Štatútu bol schválený 12. septembra. Pribudol len návrh, aby 

organizácia mala vnútorný predpis o autonómii organizačných zložiek, pričom je na rozhodnutí 

organizácie, aký stupeň autonómie organizačným zložkám schváli. Š. Faix namietol, že za určený čas 

sa členovia snemu z centier nevedeli stretnúť a prediskutovať dôsledky navrhnutých úprav. J. Koppel 

zdôraznil, že v úprave nie je žiadna zmena oproti súčasnému stavu, je to len potvrdenie súčasnej 

praxe. J. Koppel a L. Lapšanský objasňovali, že predpis, ktorý by organizácie členené na organizačné 

zložky mali prijať, by mal upravovať len to, čo upravoval v organizáciách členených na organizačné 

zložky aj zákon o v. v. i. Podľa názoru J. Kopáčka je navrhovaný predpis zásahom do fungovania 

centier. J. Koppel takýto výklad pokladá za nedorozumenie a chybné čítanie návrhu. Z. Sulová 

konštatovala, že podľa ich čítania z návrhu vyplýva, že riaditeľov organizačných zložiek menuje 

predsedníctvo. L. Lapšanský zopakoval, že ide o nedorozumenie, návrh upravuje len pôsobnosti a 

právomoci, ktoré orgánom organizačných zložiek zverí organizácia. J. Sedlák vyjadril domnienku, že 

ustanovením, že k organizačnému predpisu sa ešte vyjadruje vedenie oddelenia vied (OV), sa 

odoberá právomoc organizácii – centru. K. Marhold z P SAV na to uviedol, že cieľom vyjadrovania 

príslušného OV, ktoré má iba odporúčací charakter,  je skontrolovať súlad organizačného predpisu 

s inými právnymi predpismi, ide teda o formálnu, nie obsahovú kontrolu. 

J. Gálik na to uviedol, že podľa neho tento návrh nie je namierený proti centrám, rieši skôr obdobie 

pred ich vznikom, kedy sa definovali podmienky vstupu a existencie organizačných zložiek. Úpravu 

chápe ako snahu P SAV vyrovnať sa so situáciou, ktorá po zrušení transformácie nastala, ktorú nik 

nepredpokladal. Jeho ústav je tiež súčasťou centra, do ktorého vstupovali za určitých podmienok. Za 

súčasného vedenia je postavenie ústavu ako organizačnej zložky korektné a rešpektované, no 

vedenie sa môže zmeniť a preto považuje za dobré mať takúto garanciu v pravidlách. Jeho vyjadrenie 

podporil F. Simančík z P SAV. Uviedol, že predpis má organizačným zložkám, niekdajším samostatným 

organizáciám, garantovať základnú mieru autonómie po tom, čo stratil platnosť predpis, ktorý sa 

viazal k v. v. i. Navrhnutý predpis určuje pritom len najnižšiu či minimálnu základnú úroveň 

kompetencií a rozhodnutie o miere udelených právomoci zostáva v kompetencii organizácie – centra. 

O. Križanová na to uviedla, že podľa nej by sa takéto závažné dokumenty mali najprv prediskutovať 

s riaditeľmi a mal by im byť venovaný dlhší čas. Jej názor podporil L. Hluchý s tým, že diskusia mohla 

prebehnúť po komorách. Ľ. Kľučár pripomenul, že zasadnutie II. komory sa konalo pred týždňom a nik 

tam neprišiel s iniciatívou otvoriť diskusiu k tejto téme. 

Z. Kusá na to uviedla, že pôvodný predpis o minimálnych kompetenciách bol na transformačnej 

komisii vytváraný v súčinnosti s vedením centier a ich organizačných zložiek a na jeho výslednej 

podobe bol veľký konsenzus. Nechápe preto nedôveru voči návrhu predpisu, ktorý je postavený na 

identických a predtým súhlasne prijímaných princípoch. 
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K. Gmucová diskutujúcich upozornila, že predložený návrh dodatku k Štatútu obsahuje niekoľko 

nezávislých úprav a nebolo by vhodné pre jednu diskutovanú časť neprerokovať celý materiál. 

Požiadala J. Kopáčka, aby svoju pripomienku preformuloval ako návrh, o ktorom možno hlasovať 

a aby zvážil, či chce odložiť hlasovanie o celom materiáli alebo len o jeho časti. 

D. Gašperíková a J. Kopáček pokračovali v tlmočení obáv, že predpis umožňuje P SAV, aby 

zasahovalo do právomocí organizácií, keď mu dáva moc organizačný predpis schvaľovať. J. Koppel 

namietol, že podľa návrhu sa P SAV k predpisu len vyjadruje, zrejme obavy sú dôsledkom miešania 

tohto predpisu s organizačným poriadkom, ktorý P SAV schvaľuje. Ustanovenie, že riaditeľa 

organizačnej zložky schvaľuje P SAV, sa týka organizácií v právnej forme v. v. i. a nie rozpočtových 

a príspevkových organizácií. L. Lapšanský doplnil, že zákon o príspevkových a rozpočtových 

organizáciách sa nezmieňuje o ich vnútornom členení, ale ani nebráni ich existencii a kompetenciám. 

Predpis o kompetenciách pripravili po tom, čo preskúmali vnútorné členenia celého radu 

rozpočtových a príspevkových organizácií a potvrdili si, že termín organizačná zložka sa používa, 

organizácie im zverujú rôznorodé kompetencie. Na otázku P. Záhorca, o akú akademickú obec ide 

v diskutovanom predpise, J. Koppel odpovedal, že zákon pozná len akademickú obec organizácie.  

Keďže sa už neobjavili nové témy, K. Gmucová ukončila diskusiu a snem pristúpil k schvaľovaniu 

jednotlivých pripomienok, ktoré prišli písomne v rámci pripomienkového konania. Pripomienky 

predstavil ako spravodajca Ľ. Kľučár. 

M. Jakubík po vysvetlení, ako navrhovaná úprava garantuje akademickej obci možnosť rozhodnúť 

sa ad hoc pre tajné hlasovanie, poďakoval za objasnenie a stiahol návrh, aby sa tajné hlasovanie 

neupravovalo navrhovaným spôsobom. Predkladateľ akceptoval návrh M. Jakubíka ohľadne 

kompetencií a povinností pri vydávaní vnútorných predpisov a návrh výboru umiestniť toto 

ustanovenie záver štatútu.  

M. Jakubík predniesol ďalej návrh zvážiť vypustenie bodu, ktorý vyžaduje od organizácie pripraviť 

koncepciu a plán činnosti. Podľa neho je to určitá byrokracia v situácii, keď organizácie pripravujú 

zamerania činnosti, stratégie a akčné plány. J. Koppel namietol, že koncepcia sa žiada pri akreditácii 

aj konkurzoch na pozíciu riaditeľa. Následne sa rozpútala debata o významových nuansách medzi 

zameraním a koncepciou, plánom a programom.  Z diskusie vyplynulo, že koncepcia a plán činnosti je 

názov procesu, ktorý môže vyústiť do jedného dokumentu, no v jeho rámci môže vznikať viac 

dokumentov a formulovať sa „progresívna vízia organizácie“. Žiaden z pozmeňovacích návrhov však 

nebol schválený.  

Po prerokovaní písomne doručených pripomienok K. Gmucová vyzvala členov snemu na 

sformulovanie a podanie prípadných ďalších pozmeňovacích návrhov, ktoré vyplynuli z diskusie. 

Žiaden návrh nebol podaný. 

V záverečnom hlasovaní, v ktorom na schválenie dodatku bolo potrebné získať dvojtretinovú 

väčšinu všetkých členov snemu, snem schválil Dodatok č. 2 k Štatútu SAV s pripomienkami, uložil P 

SAV zapracovať prijaté pripomienky do dodatku a zverejniť na webovom sídle úplné znenie Štatútu 

SAV do 7. 11. 2019. (Uznesenie č. 3) 

  

K bodu 7 

Návrh zásad pravidelného hodnotenia organizácií predstavila M. Omastová. V úvode uviedla, že 

posledná akreditácia je modelom aj pre tú budúcu – cieľom je posúdiť našu pozíciu v európskom 

výskumnom priestore. Neľahkou úlohou bolo určenie dĺžky akreditovaného obdobia, štvorročné bolo 

prikrátke vzhľadom na čas skonzumovaný zmarenou transformáciou, rozhodli sa pre šesťročné 

obdobie. Návrh zásad sa predkladá už teraz v snahe vyjsť v ústrety požiadavkám riaditeľov poznať 
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kritériá hodnotenia v predstihu. Dokument obsahuje určité drobnejšie zmeny, ale základ hodnotenia 

je zhodný s predchádzajúcim, kombinuje peer review prístup a scientometrické ukazovatele. 

Pokračuje sa v osvedčenom spôsobe zostavovania panelu hodnotiteľov. Počet členov panelu za 

jednotlivé OV obmedzujú finančné dôvody. M. Omastová následne detailnejšie predstavila jednotlivé 

články zásad a navrhované zmeny oproti minulosti. Pridaná bola požiadavka, aby dotazník obsahoval 

stanovisko k predchádzajúcemu odporúčaniu hodnotiteľov a zhodnotenie napredovania organizácie. 

V dotazníku bude priestor na vyjadrenie názorov, ktoré jeho štruktúra priamo nepredpisuje. 

S návrhom zásad sa už oboznámil Medzinárodný poradný výbor. Odporúča, aby si každý ústav 

vytvoril medzinárodný poradný výbor, a aby sa organizácie sústredili väčšmi na sebahodnotenie 

a strategické plánovanie budúcnosti. Tento aspekt považujú za dôležitejší ako partikulárne dáta 

o výkonoch v rôznych oblastiach. 

Po predstavení materiálu K. Gmucová k nemu otvorila všeobecnú rozpravu. L. Hluchý sa zaujímal, 

ako medzinárodní hodnotitelia vnímajú navrhované stupne hodnotenia, ako definujú napr. 

spoločenský význam organizácie a ako sa 9 sledovaných okruhov činnosti organizácie zaradí do troch 

oblastí hodnotenia. K. Iždinský sa zapojil informáciou o histórii oblastí, ktoré boli v minulosti osobitne 

bodované a súčet bodov bol výsledným hodnotením. V poslednom hodnotení sa body nepoužívali, 

o pozícii organizácie rozhodol panel hodnotiteľov. Z jeho pohľadu sú predložené zásady hybridom 

a nie dosť prehľadným. J. Sládek upozornil, že indikátory nemajú rovnakú váhu, podľa neho by bolo 

správne priradiť k nim váhy. Štruktúra dotazníka by podľa neho mala zodpovedať dôrazu, ktorý panel 

kladie na strategické plánovanie. Za ešte dôležitejšiu považuje objektivitu, ktorú by posilnil väčší 

počet expertov – hodnotiteľov pre každé pracovisko, traja experti pre celé OV sa pri konkrétnom 

pracovisku môžu meniť na laikov. Myšlienku väčšieho počtu posudzovateľov podporil aj A. Kučera. 

K prepojeniu troch oblastí hodnotenia a 9 okruhov/kategórií aktivít sa vyjadril J. Zajonc, podľa 

ktorého každý okruh sa dá posúdiť z troch stránok. 

J. Kopáček a I. Lacík pripomenuli, že odporúčania panelu sa týkali aj potrebných zmien širšieho 

prostredia a za posun v tejto oblasti organizácie nezodpovedajú. B. Lášticová navrhla, že by bolo 

vhodné v zásadách stanoviť, aby ústavy mali k dispozícii draft expertného posudku ešte pred fyzickým 

stretnutím s komisiou, respektíve aby vopred dostali otázky, ktoré si panel potrebuje vyjasniť. Podľa 

nej by to prispelo k zacieleniu a efektívnosti prezentácie organizácie a diskusie. D. Magdolen 

upozornil na možné nejednotné chápanie pojmov, ktorým v zásadách chýba definícia, ako napr. 

pojem excelentného výskumu. Podľa M. Omastovej by kritériá excelentnosti mali definovať účastníci 

panelu. M. Morovics informoval, že 3. OV spúšťa svoju diskusiu o excelentnosti. Uviedol tiež, že 

podporuje názor z Rady riaditeľov 3. OV, aby panel v predstihu informoval organizáciu o otázkach, 

ktoré potrebuje vyjasniť, a aby prezentácia ústavu potom mohla byť upravená podľa otázok 

a pripomienok panelu. 

D. Pucherová a L. Hluchý sa tiež priklonili k návrhu väčšieho počtu expertov hodnotiteľov. L. Hluchý 

upozornil aj na možné slabé hodnotenie organizácie pre jej zastarávajúcu infraštruktúru, pričom nie 

je v silách organizácie investovať do jej výmeny. Podporil aj myšlienku hodnotiteľov z Česka 

a Slovenska. M. Omastová v reakcii na návrhy z diskusie namietla, že posudok organizácia nemôže 

dostať v predstihu, pretože záverečné hodnotenie sa pripravuje až po návšteve organizácie. 

V následnej diskusii sa vyjasňoval charakter informácií, ktoré organizácia môže dostať v predstihu. 

Návrh na hlasovanie sformuloval L. Kľučár v tom zmysle, že do zásad bude vložené ustanovenie, aby 

organizácie dostali od panelu v predstihu pripomienky k podkladom, ktoré sú predmetom 

hodnotenia.  
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V ďalšom kroku Z. Kusá ako spravodajkyňa predstavila jednotlivé pripomienky k zásadám od 

organizácií. V diskusii boli niektoré pripomienky preformulované. Dôležitou zmenou, ktorú prijal 

snem, bolo ustanovenie o tom, že organizáciám budú v predstihu zaslané otázky a pripomienky 

panelu k podkladom hodnotenia. 

K. Pieta navrhol, aby údaje do príloh dotazníka poskytovala nielen Ústredná knižnica SAV, ale aj 

ETO Úradu SAV. Tento návrh, podobne ako návrh zástupcov Biomedicínskeho centra, aby štatutárom 

nebolo umožnené požiadať o prizvanie expertov, nebol schválený. Diskusia prebehla aj k otázke 

nastolenej zástupcami Biomedicínskeho centra a Archeologického ústavu, kde na jednej strane bol 

predložený návrh BMC, aby panel pred začiatkom hodnotenia určil počet a slovné vyjadrenie 

kategórií, ktorý by potom schválilo P SAV , a na druhej strane bola vznesená požiadavka 

(Archeologický ústav) na uvedenie vnútorného numerického intervalu v danej kategórii, ktorý by 

určili príslušné orgány SAV. Žiaden z týchto návrhov nebol schválený. 

Počas schvaľovania pripomienok L. Hluchý kritizoval výbor snemu, že v sumári pripomienok 

vyjadruje niektorým pripomienkam podporu a iné pripomienky neodporúča. Vyjadrené stanoviská 

označil za ovplyvňovanie snemu. K. Gmucová,  Z. Kusá a tiež B. Lášticová obhajovali informovanie 

o stanoviskách výboru ako rozšírenie informácie a argumentov, ktoré môžu byť zvažované, a tiež ako 

určitú úsporu času pri rokovaní na sneme. Podľa nich stanoviská výboru nikoho neoberajú o slobodu 

hlasovania a aj členovia výboru môžu na sneme zvážiť ďalšie argumenty a hlasovať za konkrétny 

návrh inak ako na výbore. 

Po ukončení hlasovania o písomných pripomienkach aj o pripomienkach, ktoré sa objavili v diskusii, 

K. Gmucová vyzvala k hlasovaniu o celom materiáli. Návrh Zásad pravidelného hodnotenia organizácii 

SAV za obdobie 2016 – 2021 bol schválený s pripomienkami, snem uložil P SAV zapracovať prijaté 

pripomienky a zverejniť materiál na webovom sídle SAV do 7. 11. 2019. (Uznesenie č. 4).  

 

K bodu 8 

Návrh Pravidiel udeľovaní vyznamenaní a cien predstavil A. Kučera. Návrh je spojením štyroch 

predpisov, v ktorých bolo udeľovanie vyznamenaní doposiaľ upravené. Poďakoval za pripomienky, 

ktoré materiál výrazne sprehľadnili a zvýšili logiku textu. Väčšinu pripomienok/úprav textu 

predkladateľ akceptoval a keďže z pléna nezazneli iné návrhy, nebolo potrebné o nich hlasovať. 

Niektoré návrhy boli ešte preformulované po diskusii s predkladateľom. V diskusii o návrhu sa K. 

Pieta informoval, či pravidlá umožňujú oceniť za popularizáciu vedy aj predstaviteľov obecných 

samospráv, respektíve navrhol, aby sa pre takúto možnosť hľadalo riešenie.  

Po ukončení diskusie snem schválil materiál s pripomienkami a uložil P SAV pripomienky zapracovať 

a materiál zverejniť na webovom sídle SAV do 7. 11. 2019. (Uznesenie č. 5).  

 

K bodu 9  

V bode Rôzne Z. Kusá vyzdvihla angažovanosť SAV v boji proti klimatických zmenám (účasť na 

pochode) a v tej súvislosti sa informovala, či SAV má jednotnú politiku separovania odpadu – 

v budove na Klemensovej sa napr. neseparujú plasty. Na jej vystúpenie reagovali len členovia snemu, 

podľa ktorých je starosť o separovanie vecou organizácie.  

J. Zajonc sa informoval, či je možné zabezpečiť do rokovacej sály hlasovacie zariadenie. Navrhol 

tiež, aby sa v pripomienkovacom sumárnom formulári číslovali pripomienky, prispelo by to 

k prehľadnosti diskusie.  

Na návrh predsedu návrhovej komisie snem schválil predĺženie lehoty na zverejnenie uznesení 

z dôvodu náročnosti spracovania prijatých pripomienok, ktoré sú súčasťou uznesení. (Uznesenie č. 6) 
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K bodu 10 

O 16:25 hod. K. Gmucová poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie Snemu SAV. 

 

V Bratislave 30. 10. 2019 

 

Zapísala: Z. Kusá 

Overil: R. Passia            

     Katarína Gmucová 

predsedníčka Snemu SAV 
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Príloha č. 1 

 

Uznesenia prijaté na zasadnutí Snemu SAV dňa 8. 10. 2019 

 

Uznesenie č. 1: 

Snem SAV berie na vedomie kontrolu plnení uznesení Snemu SAV. 

Uznesenie č. 2: 

Snem SAV berie na vedomie informáciu predsedu SAV P. Šajgalíka o aktuálnej situácii SAV. 

Uznesenie č. 3: 

Snem SAV schvaľuje Dodatok č. 2 k Štatútu Slovenskej akadémie vied s pripomienkami. Ukladá P SAV 

zapracovať prijaté pripomienky, vypracovať plné znenie štatútu a zverejniť ho na webovom sídle SAV. 

Termín: do 7. 11. 2019. 
1)  Zoznam akceptovaných a schválených pripomienok je v tabuľke nižšie   

Uznesenie č. 4: 

Snem SAV schvaľuje Zásady pravidelného hodnotenia organizácii SAV za obdobie 2016 – 2021 

s pripomienkami. Ukladá P SAV zapracovať prijaté pripomienky a zverejniť materiál na webovom sídle 

SAV. Termín: do 7. 11. 2019. 
2)  Zoznam akceptovaných a schválených pripomienok je v tabuľke nižšie   

Uznesenie č. 5: 

Snem SAV schvaľuje Pravidlá udeľovania vyznamenaní a cien SAV s pripomienkami. Ukladá P SAV 

zapracovať prijaté pripomienky a zverejniť materiál na webovom sídle SAV. Termín: do 7. 11. 2019. 
3)  Zoznam akceptovaných a schválených pripomienok je v tabuľke nižšie   

Uznesenie č. 6: 

Snem SAV súhlasí s predĺžením lehoty na zverejnenie uznesení zo zasadnutia snemu z 8. 10. 2019 do 

11. 10. 2019.  
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1) Schválené pripomienky k návrhu Dodatku č. 2 k Štatútu SAV 
 

Pripomienka k: Pôvodný text Navrhovaná úprava 

Čl. X, nový ods. 5 

 

b) po vyjadrení vedeckej rady organizácie a po schválení 
príslušným vedením oddelenia vied akadémie schvaľuje a 
vydáva organizačný poriadok organizácie; predsedníctvo môže 
schváliť vzorový organizačný poriadok organizácií v právnej 
forme rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie, 
pričom tento vzorový predpis podpisuje predseda akadémie, 

c) po vyjadrení vedeckej rady organizácie a po schválení 
príslušným vedením oddelenia vied akadémie môže schváliť a 
vydať štatút organizácie; predsedníctvo môže schváliť vzorový 
štatút organizácií v právnej forme rozpočtovej organizácie 
alebo príspevkovej organizácie, pričom tento vzorový predpis 
podpisuje predseda akadémie, 

b) po vyjadrení vedeckej rady organizácie a po schválení 
príslušným vedením oddelenia vied akadémie schvaľuje a 
vydáva organizačný poriadok organizácie, 

c) po vyjadrení vedeckej rady organizácie a po schválení 
príslušným vedením oddelenia vied akadémie môže schváliť a 
vydať štatút organizácie, 

Čl. XXIII Vnútornými predpismi akadémie sú: 
..... 
r) vzorový organizačný poriadok, vzorový štatút a vzorový 
vnútorný predpis upravujúci autonómiu organizačných zložiek 
organizácií v právnej forme rozpočtovej organizácie alebo 
príspevkovej organizácie 

r) vzorový organizačný poriadok a vzorový štatút organizácií v 
právnej forme rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej 
organizácie a vzorový vnútorný predpis upravujúci autonómiu 
organizačných zložiek organizácií v právnej forme rozpočtovej 
organizácie alebo príspevkovej organizácie 

Čl. XXIV  Nový odsek za odsek 14: 

„Vzorový organizačný poriadok a vzorový štatút organizácií v 
právnej forme rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej 
organizácie schvaľuje predsedníctvo akadémie. Vzorový 
organizačný poriadok a vzorový štatút organizácií v právnej 
forme rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie 
podpisuje predseda akadémie.“ 

(ďalšie odseky prečíslovať) 
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2) Schválené pripomienky k zásadám pravidelného hodnotenia vedeckých organizácií SAV za obdobie 2016 - 2021 
 

Pripomienka k:  
(článok, odsek) 

Pôvodný text Prijatá úprava 

Článok I, 

odsek 4 

Hodnotenie vykonajú zahraniční hodnotitelia. P SAV vymenuje 
hlavného hodnotiteľa, ktorý zostaví panely hodnotiteľov. Tieto 
panely budú zložené z renomovaných odborníkov pre príslušné 
vedné oblasti. Každý panel pre oddelenie vied má najmenej 
troch členov a celkový počet členov je nepárny. Činnosť panelu 
sa riadi štatútom a rokovacím poriadkom schváleným P SAV 

Odsek sa upravuje takto: 

Hodnotenie vykonajú zahraniční hodnotitelia. P SAV vymenuje 
hlavného hodnotiteľa, ktorý po prerokovaní s P SAV vymenuje 
3 hodnotiteľov – expertov pre jednotlivé oddelenia vied (OV). 
V ďalšom kroku sa na návrh hodnotiteľov pre každé OV vyberú 
ďalší minimálne dvaja experti v oblasti výskumu jednotlivých 
OV. Hlavný hodnotiteľ nie je členom panelov. Každý panel pre 
oddelenie vied má najmenej troch členov a celkový počet 
členov je nepárny. Činnosť panelu sa riadi štatútom a 
rokovacím poriadkom schváleným P SAV. 

Čl. II ods. 1 1. vedecké výstupy organizácie 1. vedecké a aplikačné výstupy organizácie vrátane 

patentov 

Čl. II, odsek 2, písm. a v dotazníku vypracovanom pre účely hodnotenia a príloh, ktoré 
dodá Ústredná knižnica SAV 

v dotazníku vypracovanom pre účely hodnotenia a v prílohách, 
ktoré dodá Ústredná knižnica SAV 

Článok III., 

odsek 1 

 Doplniť nasledovný text: 

V prípade, že organizácia je tvorená organizačnými zložkami 
ktoré sú jej súčasťou minimálne polovicu hodnoteného 
obdobia, vypĺňa sa jeden akreditačný dotazník za celú 
organizáciu.  

Článok III, odsek 2 Ďalším podkladom pre hodnotenie organizácií môže byť aj 
hodnotenie prizvaným expertom, ktoré si vyžiada panel. 
Akreditačná komisia SAV zverejní zoznam organizácií, pre ktoré 
panel prizval expertov. Ak panel nepovažuje za potrebné 
prizvať experta/expertov pre hodnotenie činnosti organizácie, 
štatutár organizácie má právo požiadať panel prostredníctvom 

Ďalším podkladom pre hodnotenie organizácií môže byť aj 
hodnotenie určeným expertom, ktoré si vyžiada panel. 
Akreditačná komisia SAV zverejní zoznam organizácií, pre ktoré 
panel určil expertov. Ak panel nepovažuje za potrebné určiť 
experta/expertov pre hodnotenie činnosti organizácie, štatutár 
organizácie má právo požiadať panel prostredníctvom 
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Akreditačnej komisie SAV o prizvanie experta/expertov do 7 
pracovných dní od zverejnenia zoznamu. 

Akreditačnej komisie SAV o určenie experta/expertov do 7 
pracovných dní od zverejnenia zoznamu. 

III: 2 ... a bude poskytnutý štatutárovi organizácie po skončení 
hodnotiaceho procesu. 

... a bude poskytnutý štatutárovi organizácie najneskôr 10 
pracovných dní pred diskusiou s akademickou obcou. 

Článok III 

odsek 3 

Panel sa po preštudovaní akreditačných materiálov stretne 
s akademickou obcou organizácie a oboznámi sa s činnosťou 
organizácie, pracovnými podmienkami a vedeckými výsledkami 

Za prvou vetou sa pokračuje touto doplnenou vetou:  

 Najmenej 10 pracovných dní pred stretnutím poskytne panel 
štatutárovi organizácie svoje zásadné pripomienky. 

Článok III 

odsek 3 

Formu a miesto stretnutia s akademickou obcou organizácie 
určí podpredseda pre príslušné oddelenie vied po dohode so 
štatutármi jednotlivých organizácií a panelom 

Za poslednou vetou pokračovať touto doplnenou vetou: 

Panel pri návštevách sprevádza predseda Akreditačnej komisie 
SAV a podpredseda pre príslušné oddelenie vied alebo nimi 
delegovaní členovia P SAV. Návštev organizácií sa môžu 
zúčastniť aj ďalší členovia P SAV a výboru Snemu SAV. 

Článok IV 

odsek 6, posledná 
veta 

Na rokovaní P SAV o konečnom rozhodnutí o odvolaní sa 
zúčastní štatutár odvolávajúcej sa organizácie (alebo jeho 
zástupca) a predseda vedeckej rady .... 

V poslednej vete sa namiesto „zúčastní“ uvedie „môžu 
zúčastniť“  
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3) Schválené pripomienky k návrhu Pravidiel udeľovania vyznamenaní a cien SAV 
 

Pripomienka k: Pôvodný text Navrhovaná úprava 

Čl. III. 

Zásady udeľovania 
vyznamenaní SAV a 
predkladania návrhov 

1. Vyznamenania SAV udeľuje Vedecká rada SAV (ďalej len „VR 
SAV“) alebo Predsedníctvo SAV (ďalej len „P SAV“) v súlade so 
Štatútom SAV. 

1. Vyznamenania SAV udeľuje Vedecká rada SAV (ďalej len „VR 
SAV“) alebo Predsedníctvo SAV (ďalej len „P SAV“) tajným 
hlasovaním v súlade so Štatútom SAV (Čl. XXI ods. 2 Štatútu 
SAV, Čl. XXII, ods. 1 Štatútu SAV).  

Čl. III. 

Zásady udeľovania 
vyznamenaní SAV a 
predkladania návrhov 

 3. Rovnaké vyznamenanie možno subjektu udeliť len raz. 

Čl. III. 

Zásady udeľovania 
vyznamenaní SAV a 
predkladania návrhov 

text v čl. IV pôvodne znel: 

2. Vyznamenania sa udeľujú spravidla v postupnosti : 1. 
Odborová plaketa SAV, 2. Medaila SAV za podporu vedy a 3. 
Zlatá medaila SAV. Výnimočne (napr. oceneným mimo SAV 
alebo zo zahraničia) možno udeliť vyznamenanie vyššieho rádu 
bez predchádzajúcej postupnosti. 

4. Vyznamenania sa udeľujú spravidla v postupnosti : 1. 
Odborová plaketa SAV, 2. Medaila SAV za podporu vedy a 3. 
Zlatá medaila SAV. Výnimočne (napr. oceneným z externého 
prostredia) možno udeliť vyznamenanie bez dodržania tejto 
postupnosti. 

Čl. III. 

Zásady udeľovania 
vyznamenaní SAV a 
predkladania návrhov 

text v čl. IV pôvodne znel: 

3. Evidenciu o udelených vyznamenaniach vedie sekretariát 
predsedu SAV, ktorý archivuje návrhové materiály. 

5. Agendu vyznamenaní SAV spracováva sekretariát predsedu 
SAV, evidenciu o udelených vyznamenaniach a návrhové 
materiály odovzdáva Ústrednému archívu SAV. 

Čl. III. 

Zlatá medaila SAV 

6. Zlatú medailu SAV odovzdáva predseda VR SAV alebo ním 
poverený člen VR SAV za účasti navrhovateľa (navrhovateľov), 
účasti členov P SAV a pozvaných hostí. 

6. Zlatú medailu SAV odovzdáva predseda VR SAV alebo ním 
poverený člen VR SAV za účasti navrhovateľa (navrhovateľov), 
členov VR SAV, P SAV a pozvaných hostí. 

Čl. III. 

Zlatá medaila SAV 

7. Návrhy na udelenie Zlatej medaile SAV predkladajú:  

Snem SAV, členovia VR SAV, členovia P SAV, oddelenia vied 
SAV, a organizácie SAV (v prípade návrhu organizáciou SAV 

7. Návrhy na udelenie Zlatej medaily SAV predkladajú:  

Snem SAV, členovia VR SAV, členovia P SAV a organizácie SAV 
(v prípade návrhu organizáciou SAV musí byť návrh podpísaný 
riaditeľom a predsedom vedeckej rady organizácie). 
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musí byť návrh podpísaný riaditeľom a predsedom vedeckej 
rady organizácie). 

Čl. III. 

Zlatá medaila SAV 

8. Návrh na udelenie Zlatej medaile SAV sa predkladá písomne 
a obsahuje: 

.... 

e) stručné zhodnotenie vedeckých výsledkov, ich aplikácie, 
patentovú činnosť, 

8. Návrh na udelenie Zlatej medaily SAV sa predkladá písomne 
a obsahuje: 

.... 

e) patentovú činnosť, 

f) stručné zhodnotenie vedeckých výsledkov a ich aplikácií 

... a ďalej prečíslovať 

Čl. III. 

Zlatá medaila SAV 

11. Zlatú medailu SAV udeľuje VR SAV (Čl.XXII ods. 1 Štatútu 
SAV). 

6. Zlatú medailu SAV udeľuje VR SAV (Čl. XXII ods. 1 Štatútu 
SAV). 

... a ďalej prečíslovať 

Čl. III. 

Medaila SAV za 
podporu vedy 

6. Medailu SAV za podporu vedy odovzdáva predseda VR SAV 
alebo ním poverený člen VR SAV za účasti navrhovateľa 
(navrhovateľov), účasti členov P SAV a pozvaných hostí. 

6. Medailu SAV za podporu vedy odovzdáva predseda VR SAV 
alebo ním poverený člen VR SAV za účasti navrhovateľa 
(navrhovateľov), účasti členov VR SAV,  P SAV a pozvaných 
hostí. 

Čl. III. 

Medaila SAV za 
podporu vedy 

7. Návrhy na udelenie Medaily SAV za podporu vedy 
predkladajú: Snem SAV, členovia VR SAV, členovia P SAV, 
oddelenia vied SAV, a organizácie SAV (v prípade návrhu 
organizáciou SAV musí byť návrh podpísaný riaditeľom a 
predsedom vedeckej rady organizácie), návrh môžu podať aj 
inštitúcie, orgány a organizácie pôsobiace v oblasti kultúry, 
vedy a techniky. 

7. Návrhy na udelenie Medaily SAV za podporu vedy 
predkladajú: Snem SAV, členovia VR SAV, členovia P SAV a 
organizácie SAV (v prípade návrhu organizáciou SAV musí byť 
návrh podpísaný riaditeľom a predsedom vedeckej rady 
organizácie), návrh môžu podať aj inštitúcie, orgány a 
organizácie pôsobiace v oblasti kultúry, vedy a techniky. 

Čl. III. 

Medaila SAV za 
podporu vedy 

8. Návrh na udelenie Medaily SAV za podporu vedy sa 
predkladá písomne a obsahuje v prípade vedeckého 
pracovníka: 

... 

8. Návrh na udelenie Medaily SAV za podporu vedy sa 
predkladá písomne a obsahuje v prípade vedeckého 
pracovníka: 
... 
e) patentovú činnosť, 

f) stručné zhodnotenie vedeckých výsledkov, ich aplikácie 
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e) stručné zhodnotenie vedeckých výsledkov, ich aplikácie, 
patentovú činnosť, 

... a ďalej prečíslovať 

Čl. III. 

Medaila SAV za 
podporu vedy 

12. Medailu SAV za podporu vedy udeľuje VR SAV. 6. Medailu SAV za podporu vedy udeľuje VR SAV (Čl. XXII ods. 1 
Štatútu SAV). 

... a ďalej prečíslovať 

Čl. III. 

Odborová plaketa 
SAV 

7. Návrhy na udelenie Odborovej plakety SAV predkladajú: 
členovia VR SAV, členovia P SAV, oddelenia vied SAV, a 
organizácie SAV (v prípade návrhu organizáciou SAV musí byť 
návrh podpísaný riaditeľom a predsedom vedeckej rady 
organizácie). 

7. Návrhy na udelenie Odborovej plakety SAV predkladajú: 
členovia VR SAV, členovia P SAV a organizácie SAV (v prípade 
návrhu organizáciou SAV musí byť návrh podpísaný riaditeľom 
a predsedom vedeckej rady organizácie). 

Čl. III. 

Odborová plaketa 
SAV 

8. Návrh na udelenie Odborovej plakety SAV sa predkladá 
písomne a obsahuje: 

... 

e) stručné zhodnotenie vedeckých výsledkov, ich aplikácie, 
patentovú činnosť, 

8. Návrh na udelenie Odborovej plakety SAV sa predkladá 
písomne a obsahuje: 

... 

e) patentovú činnosť, 

f) stručné zhodnotenie vedeckých výsledkov, ich aplikácie 

... a ďalej prečíslovať 

Čl. III. 

Odborová plaketa 
SAV 

11. Odborovú plaketu SAV udeľuje P SAV. 6. Odborovú plaketu SAV udeľuje P SAV. 

... a ďalej prečíslovať 

Čl. III. 

Pamätná plaketa SAV 

4. Návrhy na udelenie Pamätnej plakety SAV predkladajú: Snem 
SAV, členovia P SAV, oddelenia vied SAV a organizácie SAV (v 
prípade návrhu organizáciou SAV musí byť návrh podpísaný 
riaditeľom a predsedom vedeckej rady organizácie). 

4. Návrhy na udelenie Pamätnej plakety SAV predkladajú: Snem 
SAV, členovia P SAV a organizácie SAV (v prípade návrhu 
organizáciou SAV musí byť návrh podpísaný riaditeľom a 
predsedom vedeckej rady organizácie). 

Čl. III. 

Pamätná plaketa SAV 

9. Pamätnú plaketu SAV udeľuje P SAV 3. Pamätnú plaketu SAV udeľuje P SAV 

... a ďalej prečíslovať 

Čl. III. 1. Ďakovný list P SAV sa udeľuje  pri významnom životnom 
jubileu vedeckým pracovníkom, resp. vedecko-technickým 

1. Ďakovný list P SAV sa udeľuje pri významnom životnom 
jubileu vedeckým pracovníkom, vedecko-technickým 
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Ďakovný list 
Predsedníctva SAV 

pracovníkom SAV a iným pracovníkom SAV, ktorí nemôžu 
dostať vedecké ocenenia. 

pracovníkom a iným pracovníkom SAV za ich mimoriadne 
zásluhy v práci pre SAV v oblasti nespojenej priamo s vedeckým 
výskumom. 

Čl. III. 

Ďakovný list 
Predsedníctva SAV 

4. Návrhy na udelenie Ďakovného listu P SAV predkladajú: 
členovia P SAV, oddelenia vied SAV, poradné orgány SAV a 
organizácie SAV (v prípade návrhu organizáciou SAV musí byť 
návrh podpísaný riaditeľom a predsedom vedeckej rady 
organizácie). 

4. Návrhy na udelenie Ďakovného listu P SAV predkladajú: 
členovia P SAV, poradné orgány SAV a organizácie SAV (v 
prípade návrhu organizáciou SAV musí byť návrh podpísaný 
riaditeľom a predsedom vedeckej rady organizácie). 

Čl. III. 

Ďakovný list 
Predsedníctva SAV 

8. Ďakovný list P SAV udeľuje P SAV. 3. Ďakovný list P SAV udeľuje P SAV. 

... a ďalej prečíslovať 

Čl. III. 

Pozdravný list  
Predsedníctva SAV 
pre jubilantov 

10. Pozdravný list  P SAV pre jubilantov udeľuje P SAV. 6. Pozdravný list  P SAV pre jubilantov udeľuje P SAV. 

... a ďalej prečíslovať 

Čl. IV. 

Všeobecné 
ustanovenia k 
vyznamenaniam SAV 

celý text Presunúť do Čl. III., Zásady udeľovania vyznamenaní SAV a 
predkladania návrhov. 

Článok zrušiť a ďalej všetko prečíslovať. 

 

Čl. V 

Zásady udeľovania 
cien SAV a 
predkladania návrhov 

1. Ceny SAV udeľuje VR SAV alebo P SAV  v súlade so Štatútom 
SAV. 

1. Ceny SAV udeľuje VR SAV alebo P SAV tajným hlasovaním (Čl. 
XXI ods. 2 Štatútu SAV) v súlade s týmto vnútorným predpisom. 

Čl. V 

Zásady udeľovania 
cien SAV a 
predkladania návrhov 

6. Ceny SAV sú udeľované  zamestnancom, alebo kolektívom  
zamestnancov. Finančné ocenenie podlieha zdaňovaniu podľa 
platnej legislatívy. V návrhu sa uvádza percentuálne rozdelenie 
ceny medzi navrhovaných. 

6. Ceny SAV sú udeľované  zamestnancom alebo kolektívom  
zamestnancov. Finančné ocenenie podlieha zdaňovaniu podľa 
platnej legislatívy. V návrhu sa uvádza percentuálne rozdelenie 
peňažnej odmeny medzi ocenených. 
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Čl. V 

Cena SAV za výsledky 
vedecko-výskumnej 
práce  

(ďalej „Cena SAV“) 

5. Ceny SAV udeľuje VR SAV každoročne, spravidla v období 
medzi 18.6. a 2.7., čo sú výročia založenia SAV a SAVU. 

5. Ceny SAV udeľuje VR SAV. 

6. Ceny SAV sú slávnostne odovzdávané každoročne spravidla v 
období medzi výročiami založenia SAV a SAVU (18. 6. a 2. 7.). 

... a ďalej prečíslovať 

Čl. V 

Cena SAV za výsledky 
vedecko-výskumnej 
práce  
(ďalej „Cena SAV“) 

7. Výšku odmeny navrhne VR SAV, P SAV diferencovane podľa  
významu ocenenej práce. 

8. Objem financií na odmenu určí Predsedníctvo SAV a 
diferencovane podľa významu ocenenej práce schváli Vedecká 
rada SAV. 

Čl. V 

Cena SAV za výsledky 
vedecko-výskumnej 
práce pre mladých 
pracovníkov  
(ďalej „Cena SAV pre 
mladých“) 

6. Cenu SAV pre mladých udeľuje VR SAV každoročne,  
spravidla v období medzi 18.6. a 2.7., čo sú výročia založenia 
SAV a SAVU. 

5. Cenu SAV pre mladých udeľuje VR SAV. 

6. Cena SAV pre mladých je slávnostne odovzdávaná 
každoročne spravidla v období medzi výročiami založenia SAV a 
SAVU (18. 6. a 2. 7.). 

... a ďalej prečíslovať 

Čl. V 

Cena SAV za výsledky 
vedecko-výskumnej 
práce pre mladých 
pracovníkov  
(ďalej „Cena SAV pre 
mladých“) 

8. Výšku odmeny navrhne VR SAV, P SAV diferencovane podľa  
významu ocenenej práce. 

 

9. Objem financií na odmenu určí Predsedníctvo SAV a 
diferencovane podľa  významu ocenenej práce schváli Vedecká 
rada SAV. 

Čl. V 

Cena SAV za výsledky 
medzinárodnej 
vedecko-technickej 
spolupráce 

5. Cenu SAV MVTS udeľuje VR SAV každoročne spravidla v  
období medzi 18.6. a 2.7., čo sú výročia založenia SAV a SAVU. 

5. Cenu SAV MVTS udeľuje VR SAV. 

6. Cena MVTS je slávnostne odovzdávaná každoročne spravidla 
v období medzi výročiami založenia SAV a SAVU (18. 6. a 2. 7.). 

... a ďalej prečíslovať 
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(ďalej „Cena SAV 
MVTS“) 

Čl. V 

Cena SAV za výsledky 
medzinárodnej 
vedecko-technickej 
spolupráce 

(ďalej „Cena SAV 
MVTS“) 

7. Výšku odmeny navrhne VR SAV, P SAV diferencovane podľa  
významu ocenenej práce. 

 

8. Objem financií na odmenu určí Predsedníctvo SAV a 
diferencovane podľa  významu ocenenej práce schváli Vedecká 
rada SAV. 

Čl. V 

Medzinárodná cena 
SAV 

5. ... 31. Marca... 5. ... 31. marca... 

Čl. V 

Medzinárodná cena 
SAV 

6. ... Porota môže rokovať, ak je prítomných dve tretiny jej 
členov. ... 

6. ... Porota môže rokovať, ak sú prítomné dve tretiny jej 
členov. ... 

Čl. V 

Cena SAV za 
popularizáciu vedy a 
spoločenské aplikácie 
vedy (ďalej cena SAV 
za popularizáciu) 

4. . Cena SAV za popularizáciu sa spravidla udeľuje pracovníkovi 
alebo kolektívu  pracovníkov SAV za aktivity v posledných 5 
rokoch a príslušníkovi mediálnej komunity. 

4. Cena SAV za popularizáciu sa spravidla udeľuje pracovníkovi 
alebo kolektívu  pracovníkov SAV za aktivity v posledných 5 
rokoch a príslušníkovi mediálnej komunity. 

Čl. V 

Cena SAV za 
popularizáciu vedy a 
spoločenské aplikácie 
vedy (ďalej cena SAV 
za popularizáciu) 

6. Cenu SAV za popularizáciu udeľuje P SAV každoročne 
spravidla v období medzi 18. 6. a 2. 7., čo sú výročia založenia 
SAV a SAVU. 

5. Cenu SAV za popularizáciu udeľuje P SAV. 

6. Cena za popularizáciu je slávnostne odovzdávaná každoročne 
spravidla v období medzi výročiami založenia SAV a SAVU (18. 
6. a 2. 7.). 

... a ďalej prečíslovať 
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Čl. V 

Cena SAV za 
popularizáciu vedy a 
spoločenské aplikácie 
vedy (ďalej cena SAV 
za popularizáciu) 

8. Návrhy na udelenie Ceny za popularizáciu sa predkladajú 
Komisii SAV pre komunikáciu a médiá. Návrhy predkladajú 
riaditelia organizácií SAV a oddelenia vied SAV. Podnet na 
podanie návrhu uvedeným subjektom môžu dať aj členovia 
Komisie SAV pre komunikáciu a médiá. 

9. Návrhy na udelenie Ceny za popularizáciu sa predkladajú 
Komisii SAV pre komunikáciu a médiá. Návrhy predkladajú 
riaditelia organizácií SAV a oddelenia vied SAV. Návrhy na 
udelenie ceny môžu podať aj členovia Komisie SAV pre 
komunikáciu a médiá. V takomto prípade komisia bude 
o návrhu informovať riaditeľa príslušnej organizácie SAV.  

Čl. V 

Cena SAV za 
popularizáciu vedy a 
spoločenské aplikácie 
vedy (ďalej cena SAV 
za popularizáciu) 

9. Návrhy pre príslušníka mediálnej komunity podľa bodu 7) 
môžu podávať priamo aj členovia Komisie SAV pre komunikáciu 
a médiá. 

vynechať  

 
 


