
1 
 

Zápisnica zo zasadnutia Snemu SAV, ktoré sa konalo 17. decembra 2019 od 10:00 hod. 

v aule SAV v priestoroch Jedálne a spoločenského centra  

v areáli SAV na Patrónke v Bratislave 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

Neprítomní ospravedlnení: P. Hvizdoš, P. Kenderessy 

Neprítomní neospravedlnení: M. Palúch 

Prizvaní: členovia Predsedníctva SAV, vedúci Referátu pre komunikáciu a médiá, zástupcovia 

odborových zväzov 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. Správa o činnosti snemu za obdobie druhej tretiny jeho funkčného obdobia  

7. Voľba predsedu a podpredsedov snemu  

8. Prerokovanie a schvaľovanie Zásad návrhu a rozdelenia rozpočtu SAV na rok 2020  

9. Prerokovanie a schvaľovanie Zásad ročného hodnotenia vedeckých organizácií SAV pre 

výkonové financovanie  

10. Rôzne  

11. Záver  

 

 

K bodu 1  

Zasadanie snemu otvorila o 10:12 hod. jeho predsedníčka K. Gmucová.  Privítala členov snemu a 

hostí. Oboznámila členov snemu so zmenou zástupcu Neuroimunologického ústavu SAV v sneme. 

Poďakovala M. Novákovi za jeho činnosť a popriala novému členovi R. Škrabanovi veľa úspechov 

v jeho činnosti v Sneme SAV. 

 

K bodu 2 

K. Gmucová oboznámila snem s požiadavkou M. Dobeša z Centra spoločenských a psychologických 

vied SAV vystúpiť s prezentáciou v rámci bodu Informácia o aktuálnej situácii v SAV. Upozornila na 

článok 2 Rokovacieho poriadku Snemu SAV, ktorý upravuje predkladanie materiálov snemu. Hoci M. 

Dobeš nesplnil všetky náležitosti vyplývajúce z rokovacieho poriadku, K. Gmucová navrhla, aby bol 

snem ústretový a zaradil prezentáciu M. Dobeša do bodu Rôzne. Snem tento návrh schválil 

v Uznesení č. 1. K. Gmucová tiež oboznámila snem so žiadosťou médií zúčastniť sa časti zasadnutia 

snemu, týkajúcej sa vyhlásenia P SAV k mediálnym vystúpeniam poslanca Ľ. Blahu. Túto žiadosť 

odmietla, nakoľko Rokovací poriadok Snemu SAV to neumožňuje, navyše daná téma nebola 

zaradená v programe rokovania. Potom Snem SAV schválil program rokovania tak, ako bol 

navrhnutý. 
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K bodu 3 

Snem schválil nasledovné zloženie pracovných komisií: 

Mandátová komisia: M. Kadúc (predseda), M. Chochol, Š. Faix 

Návrhová komisia: Ľ. Kľučár (predseda), D. Michniak, J. Zajonc 

Volebná komisia: F. Gömöry (predseda), J. Gálik, Z. Bartošová 

Volebná subkomisia I. komory: F. Gömöry (predseda), J. Sládek, M. Jakubík 

Volebná subkomisia II. komory: J. Gálik (predseda), J. Kopáček, M. Koóš 

Volebná subkomisia III. komory: Z. Bartošová (predseda), M. Zavacká, K. Pieta 

Zapisovateľ: Ľ. Košťál 

Overovateľ: R. Passia 

 

K bodu 4 

V rámci kontroly plnenia uznesení K. Gmucová konštatovala, že uznesenia snemu týkajúce sa 

transformácie SAV a uznesenia z júna 2018 k urbanistickým a architektonickým riešeniam a 

investičným zámerom sú priebežne plnené.  Za splnené označila aj uznesenia z októbrového 

zasadania Snemu SAV, týkajúce sa zverejnenia plného znenia prijatých dokumentov na webovom 

sídle SAV. Snem SAV zobral na vedomie kontrolu plnenia uznesení Snemu SAV (Uznesenie č. 2). 

 

K bodu 5 

Informáciu o aktuálnej situácii predniesol predseda SAV P. Šajgalík. Za pozitívum označil výšku 

rozpočtu SAV na rok 2020 schválenú Národnou radou SR. Nárast rozpočtu ovplyvnila pozitívne 

predovšetkým valorizácia miezd. Ocenil tiež príspevok z Ministerstva financií SR na sanáciu 

kultúrneho dedičstva, ktorý bol použitý na údržbu Kongresového centra v Smoleniciach, Arboréta 

Mlyňany a archeologických vykopávok. Považuje za úspech, že SAV získala prostriedky na valorizáciu 

nielen pre rozpočtové, ale aj príspevkové organizácie. Bohužiaľ, príspevok na krytie rekreačných 

poukazov z centrálnych zdrojov sa nepodarilo získať, a tak táto ťarcha bola prenesená na jednotlivé 

inštitúcie. P SAV riešilo problém prístupu do medzinárodných vedeckých databáz, ktoré v minulosti 

boli hradené CVTI prostredníctvom štrukturálnych fondov. V nadchádzajúcom roku to tak už nebude 

a SAV sa bude podieľať na zakúpení práv na prístup k týmto databázam. P. Šajgalík ocenil, že NKÚ 

v rámci kontroly udržateľnosti vedeckých parkov a výskumných centier nezistil v parkoch a centrách 

SAV žiadne podstatné nedostatky. Upozornil na problém s náborom doktorandov, ktorých počet sa 

každoročne znižuje. Prihovoril sa za internacionalizáciu doktorandského štúdia, čo je v súlade 

s odporúčaniami medzinárodného akreditačného panelu. Pozitívne hodnotil podpísanie memoránd o 

spolupráci s univerzitami v Bratislave (Univerzita Komenského, STU), ako aj s výskumnými 

univerzitami v Košiciach (Technická univerzita, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Univerzita 

veterinárskeho lekárstva a farmácie). Zmienil sa o pripravovanom workshope organizovanom spolu 

so Žilinskou univerzitou začiatkom roku 2020, ktorého cieľom je nájsť prieniky v aktivitách týchto 

dvoch subjektov. Ocenil priebeh procesu participatívneho plánovania budúcnosti areálu SAV 

v Bratislave na Patrónke koordinovaný o. z. Utopia. Verí, že tento proces prinesie vytvorenie 

konsenzuálnej predstavy o budúcnosti areálu. To je však len prvý krok. Dôležité bude získať finančné 

zdroje na krytie týchto predstáv. Zdôraznil, že rokovanie snemu o zásadách rozdelenia rozpočtu je 

kľúčovým momentom decembrového zasadania. Jeho závažnosť je o to väčšia, že P SAV naštartovalo 

proces „mzdovej reformy“, ktorej cieľom je minimalizácia „historického efektu“ pri rozdeľovaní 

mzdových prostriedkov na jednotlivé inštitúcie.  Poďakoval sa podpredsedom SAV pre jednotlivé 
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oddelenia za to, že uskutočnili vnútorný audit situácie na jednotlivých inštitúciách po poslednej 

akreditácii. Na záver sa zmienil o príprave programu, ktorého cieľom je zlepšiť účasť Slovenska resp. 

SAV v projektoch typu ERC grantov.  

V diskusii k informácii predsedu SAV P. Šajgalíka sa D. Michniak informoval o zmenách 

v doktorandskom štúdiu. P. Šajgalík odpovedal, že Vedecká rada SAV rokovala o materiáloch 

a stanoviskách k doktorandskému štúdiu za účasti predsedu Slovenskej akreditačnej agentúry pre 

vysoké školstvo prof. Redhammera. P. Šajgalík zastáva názor, že SAV by mala byť aj v tejto oblasti 

nositeľom vysokých štandardov. Ľ. Lacinová informovala, že akreditačná agentúra ukončila 

prijímanie pripomienok k štandardom. SAV požaduje, aby nie program, ale odbor bol garantovaný 

osobnosťou, ktorá je na úrovni DrSc. Podľa informácií od riaditeľov inštitúcií SAV majú ústavy 

dostatok osobností schopných garantovať kvalitné vzdelávanie pre doktorandov. D. Michniak 

odporučil detailnejšie zmapovať situáciu na ústavoch v súvislosti s dlhodobým výhľadom, na čo 

reagovala Ľ. Lacinová, že do februára majú riaditelia možnosť poskytnúť stanoviská.  

Aj diskusný príspevok I. Brosku sa dotýkal doktorandského štúdia. Zdôraznil, že kvalita 

doktorandského štúdia na SAV sa opiera o individuálny prístup k študentom. Účasť na programe 

Erasmus, ktorý bol donedávna prístupný iba pre doktorandov z univerzít, môže predstavovať ďalšie 

lákadlo pre kvalitných doktorandov. Pozitívom je aj finančná podpora doktorandských projektov. Na 

otázku o termíne ich vyhodnotenia Ľ. Lacinová odpovedala, že P SAV ich na svojom ostatnom 

zasadaní schválilo. 

Za perspektívnu možnosť ďalšieho zvyšovania atraktívnosti doktorandského štúdia v SAV považuje 

predseda akadémie aj rekonštrukciu internátu/ubytovne v Devínskej Novej Vsi na samostatné bytové 

jednotky určené na štartovacie bývanie pre doktorandov a postdoktorandov. Táto otázka si však 

podľa neho vyžaduje analýzu a samostatnú diskusiu. 

O. Križanová poukázala na to, že spolupráca s vysokými školami je v poslednom období lepšia ako 

v minulosti, ako to vyplynulo aj z informácie o aktuálnej situácii predsedu SAV, ale podmienka mať 

minimálne 50 % úväzok na vysokej škole je prekážkou pre zamestnancov SAV v získavaní 

pedagogických titulov docent a profesor. M. Muránsky konštatoval, že pre nadobudnutie 

pedagogického titulu profesor musí byť kandidát garantom alebo spolugarantom a mať 100 % 

úväzok na vysokej škole. Predseda prisľúbil, že na úrovni rektorskej konferencie alebo 

prostredníctvom spolupracujúcich výskumných univerzít sa bude informovať o možnostiach ako túto 

situáciu riešiť a bude informovať Snem SAV.  

L. Hluchý upozornil na problém chýbajúcich kapitálových prostriedkov a meškajúce vyhlásenie výzvy 

na univerzitné vedecké parky a výskumné centrá. P. Šajgalík odpovedal, že podľa jemu dostupných 

informácií je výzva pripravená a čaká na súhlas ministerstva financií. Súhlasil, že kapitálové 

prostriedky v rozpočte SAV sú nedostatočné a postačujú ledva na krytie havarijných stavov. L. Hluchý 

tiež komentoval v súvislosti s akčnými plánmi nie veľký úspech zástupcov SAV v projektoch Horizont.  

P. Šajgalík sa v odpovedi zmienil o iniciatíve predsedov akadémií krajín V4 v spolupráci s Rakúskom 

a Slovinskom, ktorej cieľom je výraznejší vplyv zástupcov týchto krajín na formulovanie výziev 

v rámci pripravovaného rámcového programu Horizon Europe, ako aj na formulovanie výziev, ktoré 

sú viac orientované na naše potreby.  

M. Pekník, M. Dobeš a M. Muránsky sa vo svojich diskusných príspevkoch informovali o stanovisku P 

SAV k statusom na sociálnych sieťach a vyjadreniam poslanca Ľ. Blahu. Predseda SAV v odpovedi 

zdôraznil, že SAV je prísne apolitická inštitúcia. Keďže sa množili apelácie, aby SAV zaujala 

stanovisko, P SAV považovalo za potrebné na ne reagovať. P SAV však v stanovisku nekomentuje 

politické názory, ale dištancuje sa od slovníka, aký poslanec Ľ. Blaha vo svojich statusoch 
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a vyjadreniach používa. Stanovisko predsedu podporili aj ďalší členovia P SAV A. Kučera a K. 

Marhold. Podľa A. Kučeru sa jedná o nedorozumenie. P SAV nekritizovalo názory, ale vulgárny 

slovník a používanie nepravdivých informácií. Za tieto slová si A. Kučera vyslúžil potlesk väčšiny 

členov Snemu SAV. M. Muránsky a M. Dobeš kritizovali naliehanie P SAV na rozviazanie pracovného 

pomeru Ľ. Blahu s ÚPV SAV. Členovia P SAV odpovedali, že výzva nenalieha na rozviazanie 

pracovného pomeru, iba ho nabáda, aby sám zvážil rozviazanie pracovného pomeru. M. Dobeš 

položil aj otázku, či bola aktivita P SAV koordinovaná s Akadémiou Policajného zboru v Bratislave, 

ktorá sa vo svojom vyhlásení tiež dištancovala od nenávistných statusov poslanca Ľuboša Blahu. P. 

Šajgalík odpovedal, že tieto dve stanoviská vznikli nezávisle. 

Po ukončení diskusie predseda P. Šajgalík musel opustiť rokovanie, pretože, ako vopred oznámil, 

musel sa zúčastniť vyhodnotenia súťaže Študentská osobnosť roka. Snem zobral na vedomie 

informáciu o aktuálnej situácii v SAV (Uznesenie č. 3). 

 

K bodu 6 

Správu o činnosti snemu za obdobie druhej tretiny jeho funkčného obdobia predniesla K. Gmucová. 

Na začiatku druhej tretiny funkčného obdobia snemu vstúpila do platnosti novela zákona o vysokých 

školách, v rámci ktorej sa organizácie SAV opäť ocitli v rozpočtovej a príspevkovej forme 

hospodárenia. Snem v septembri 2018 riešil otázky novelizácie interných dokumentov. Schválené 

boli aj Zásady tvorby rozpočtu rozpočtových organizácií a určenia výšky príspevku príspevkovým 

organizáciám SAV na obdobie od spätnej zmeny právnej formy organizácií SAV.  

Výbor snemu zorganizoval k problematike prípravy vecného zámeru nového Zákona o SAV  

vnútroakademické pripomienkové konanie. Snem schválil návrh vecného zámeru Zákona o SAV, 

v ktorom formuloval svoju predstavu o zložení a kompetenciách samosprávnych orgánov akadémie a 

predpokladal existenciu rôznych právnych foriem jej organizácií. Ministerstvo snemom podporený 

návrh neakceptovalo a na rokovanie Rady vlády pre vedu, techniku a inovácie SR predložilo vlastný 

návrh. Ani tento ale nebol neskôr zaradený na rokovanie vlády. 

Na zasadaní v decembri 2018 snem prerokoval a schválil Zásady návrhu a rozdelenia rozpočtu SAV na 

rok 2019. Odsúhlasil zvýšenie podielu prostriedkov z kapitoly štátneho rozpočtu rozdeľovaných na 

základe výkonových kritérií. Niektoré prílohy Zásad návrhu a rozdelenia rozpočtu SAV na rok 2019 

boli presunuté na mimoriadne zasadanie snemu vo februári 2019. Na májovom zasadaní snemu bola 

podaná informácia o rozpise rozpočtu SAV na rok 2019 v zmysle snemom schválených zásad. 

Prebehli doplňovacie voľby externých členov Vedeckej rady SAV a bola schválená Výročná správa o 

činnosti SAV za rok 2018. Schválené boli aj Pravidlá výberového konania na obsadzovanie miest 

riaditeľov vedeckých organizácií. Snem zobral na vedomie dokumenty „SAV 2021: Akčný plán 

Predsedníctva SAV“, „Analýza finančnej podpory a scientometrických výstupov SAV“ a „Vízia pre 

znalostnú spoločnosť a lepšie Slovensko“ a schválil koncepciu vednej politiky SAV („Stratégia SAV 

2030“). Schvaľovanie Dodatku č. 2 k Štatútu Slovenskej akadémie vied bolo odročené na ďalšie 

zasadnutie snemu. Dodatok bol v rozšírenej forme prerokovaný a schválený na októbrovom zasadaní 

snemu. Na tomto zasadaní boli schválené aj Zásady pravidelného hodnotenia organizácii SAV za 

obdobie 2016 – 2021, vychádzajúce z princípu hodnotenia panelom zahraničných hodnotiteľov a 

Pravidlá udeľovania vyznamenaní a cien SAV.  

Výbor snemu sa počas druhej tretiny funkčného obdobia stretol trinásťkrát a trikrát hlasoval per-

rollam. Na svojich zasadaniach sa venoval informáciám zo zasadaní P SAV, VR SAV, komisií a príprave 

zasadaní Snemu SAV. Na jeho rokovania boli prizývaní podľa potreby členovia P SAV a iní hostia. Na 

aprílovom zasadaní sa zúčastnil predseda VEGA Peter Múčka, s ktorým výbor snemu prediskutoval 
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nastavenie koeficientov finančnej náročnosti a kvality výskumu vo VEGA. Výbor snemu požiadal P 

SAV o spracovanie a zverejnenie informácie o spôsobe výpočtu výšky pridelených prostriedkov pre 

projekty VEGA na pracoviskách SAV, čo sa následne aj stalo. Výbor snemu sa zaoberal aj problémami 

s uznášaniaschopnosťou snemu a rozhodol uvádzať zoznam neospravedlnených neúčastí ako súčasť 

zápisnice. Výbor snemu prerokoval paralelne s P SAV návrhy osnov Správy o činnosti organizácie SAV 

a Výročnej správy o činnosti SAV. Formuloval požiadavku na výraznejšiu zmenu vizuálnej stránky 

výročnej správy o činnosti SAV a jej celkové zatraktívnenie pre širšiu verejnosť. 

Snem SAV zobral na vedomie správu o činnosti Snemu SAV za obdobie druhej tretiny jeho funkčného 

obdobia prednesenú predsedníčkou Snemu SAV K. Gmucovou (Uznesenie č. 4). 

 

K bodu 7 

Voľbu predsedu a podpredsedov snemu otvorila končiaca predsedníčka snemu K. Gmucová. 

Odovzdala slovo predsedovi volebnej komisie F. Gömörymu. Ten predstavil návrh výboru snemu aby 

funkciu predsedníčky zastávala Z. Kusá z III. komory a funkciu podpredsedov K. Gmucová z I. komory 

a Ľ. Kľučár z II. komory. Následne vysvetlil spôsob hlasovania a poveril členov volebných subkomisií 

distribúciou hlasovacích lístkov. Po ukončení volieb a zrátaní hlasov predseda volebnej komisie 

oznámil výsledky hlasovania v jednotlivých komorách a sumár za snem. Kandidáti získali nasledovné 

percentuálne podiely kladných hlasov z komôr delené počtom komôr: Z. Kusá 71.4 %, K. Gmucová 

76.4 % a Ľ. Kľučár 79.9 %. Nová predsedníčka snemu SAV Z. Kusá poďakovala za dôveru a požiadala 

K. Gmucovú, aby viedla zasadnutie až do jeho ukončenia. Snem následne schválil uznesenie, ktorým 

potvrdil výsledky volieb a zvolených funkcionárov snemu (Uznesenie č. 5). 

 

K bodu 8 

J. Koppel stručne predstavil Zásady návrhu a rozdelenia rozpočtu SAV na rok 2020. Uviedol, že zásady 

sa z roka na rok výrazne nelíšia. Tohtoročným špecifikom je časť, ktorá sa venuje „mzdovej reforme“.   

Z. Kusá uviedla sumár pripomienok k Zásadám. Pripomienok prišlo celkovo 57, z toho  10 sa týkalo 

otázky postupu pri rozdeľovaní celkových mzdových prostriedkov, 26 sa týkalo otázky postupu pri 

rozpise prostriedkov pre výskumné organizácie, 8 pripomienok navrhovalo zmeny v iných častiach 

textu Zásad, 7 bolo všeobecných, resp. týkali sa dôvodovej správy (ktorá ale nebola predmetom 

pripomienkovania) a 6 technických. 

J. Koppel reagoval na pripomienky. Pripomienku č. 2 požadujúcu P SAV informovať Snem SAV o pláne 

čerpania finančných zdrojov na realizáciu priorít SAV prisľúbil splniť na jarnom zasadaní Snemu. 

Pripomienka č. 3 požadujúca fond na modernizáciu kancelárskeho nábytku bola prednesená na 

zasadaní P SAV a nezískala väčšinovú podporu. V odpovedi na pripomienku č. 4 týkajúcu sa 

motivačných nástrojov na podporu excelentného výskumu, resp. toho, v akých dokumentoch SAV je 

excelentný výskum definovaný odpovedal, že táto formulácie je podľa jeho názoru opodstatnená. 

Excelentný výskum je definovaný v Programovom vyhlásení P SAV, v akčných plánoch, a je aj 

v súčasnosti motivovaný vo forme odmeňovania najkvalitnejších publikácií, najcitovanejších prác, že 

do tohto systému bude patriť aj program podpory ERC grantov. Na pripomienku č. 5 požadujúcu 

zabezpečenie zákonnej povinnosti financovania rekreačných poukazov (§152a Zákonníka práce) 

z centrálnych zdrojov SAV odpovedal, že P SAV sa touto otázkou zaoberalo a nezastáva názor, že je 

toto riešenie vhodné. Všetky technické pripomienky J. Koppel považoval za akceptovateľné 

a prisľúbil ich akceptovať. 

Nasledovala všeobecná rozprava. V nej I. Lacík upriamil pozornosť k pripomienke č. 7, aby  

doktorandi, ktorých štipendium je tvorené z mzdového fondu organizácií, boli započítaní v počte 
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tvorivých pracovníkov. J. Koppel odpovedal, že táto požiadavka podľa neho nepatrí do zásad, ale je 

možné ju zohľadniť pri postupe výpočtu. Na základe prísľubu J. Koppela I. Lacík pripomienku č. 7 

stiahol. M. Jakubík sa vrátil k problematike rekreačných poukazov. Ako zdôraznil, v ich návrhu chceli 

akcentovať tento problém, pretože existujú ústavy, ktoré môže táto povinnosť dostať do problémov. 

J. Koppel v odpovedi konštatoval, že odhad potrieb rozpočtových a príspevkových organizácií na 

tento účel je cca 800 000 EUR, to je percento z rozpočtu SAV, čo nie je banálne. P SAV si tento 

problém uvedomuje, ale nedomnieva sa, že je možné ho riešiť na úrovni P SAV. 

Potom snem prešiel k postupnému hlasovaniu o prvej skupine pripomienok. Snem neschválil 

v hlasovaní po komorách pripomienku č. 1 konkretizovať informáciu o dokumentoch, ktoré obsahujú 

priority. Pripomienka č. 2 bola akceptovaná predkladateľom, s tým že P SAV bude informovať Snem 

SAV o pláne čerpania finančných zdrojov na realizáciu priorít SAV. Pripomienku č. 3, návrh na 

kreovanie fondu na modernizáciu nábytku, snem neschválil. Pripomienka č. 4 bola stiahnutá jej 

navrhovateľom. Pripomienka č. 5 týkajúca sa rekreačných poukazov nebola schválená. Podobne ani 

pripomienka č. 6. Pripomienka č. 7 bola stiahnutá a podobná pripomienka č. 8 bola presunutá do 

skupiny pripomienok týkajúcich sa „mzdovej reformy“.  

Následne Z. Kusá predstavila pripomienky k „mzdovej reforme“. Uviedla, že je možné ich rozdeliť do 

troch skupín. Prvá skupina pripomienok sa týka spôsobu, ako rozdeliť celkový balík peňazí na mzdy, 

druhá skupina sa dotýka podielu mzdových prostriedkov rozdeľovaných na základe historických 

a aktuálnych kritérií, a tretia skupina sa týka zdroja nápočtu tarifných platov (len zdroj 111 alebo aj 

iné) a dátumu/obdobia určenia výšky tarifných platov (tzv. platová inventúra).  

Časť diskusných príspevkov sa týkala možnosti odročiť „mzdovú reformu“. Š. Faix argumentoval, že 

verzie „mzdovej reformy“ sa menili, a členovia snemu nemali dosť času na to, aby si osvojili jej 

detaily. Ocenil prácu P SAV v súvislosti s reformou, ale navrhol, aby v roku 2020 bol testovaný iba 

model, bez reálnych finančných dopadov. F. Simančík na námietku, že údaje nie sú jednoznačné 

oponoval, že zásady sa v jednotlivých materiáloch nemenili, spresnili sa iba niektoré podkladové 

čísla. Z. Kusá pripomenula, že boli vytvorené predpoklady, aby počas diskusie o „mzdovej reforme“ 

mali možnosť členovia snemu prediskutovať otázky s vedením ústavov, že sa uskutočnili stretnutia 

s riaditeľmi, a že pripomienkovací proces vygeneroval konzistentné pripomienky. Za možnosť 

posunúť reformu o rok sa vyslovil aj D. Michniak, ale uznal, že aj v prípade jej odročenia je potrebné  

prediskutovať jej parametre.  

Viacerí diskutujúci sa vyslovili v prospech reformy. J. Gálik argumentoval, aby detaily nezničili 

reformu. J. Kopáček konštatoval, že reforma má smerovať k narovnaniu krívd. Preto nie je za jej 

oddialenie, ale za zaujatie stanoviska. V prospech reformy sa vyslovila aj Z. Bartošová. Podľa K. 

Nemogu je v „mzdovej reforme“ iba niekoľko principiálnych otázok. Prvou je tvorba balíka, druhou 

pomer historického a aktuálneho a treťou či sa má vzťahovať aj na iné ako tarifné platy zo zdroja 

111. Zároveň sa prihovoril za to, aby východiskom pre stanovenie aktuálnych tarifných platov nebol 

jednorazový údaj, ale údaj za dlhšie obdobie, t. j. za celý rok. Aj M. Jakubík vyzval ostatných členov 

snemu, aby dôverovali P SAV a vyslovil sa za spustenie reformy. P. Šajgalík konštatoval, že systém 

prerozdelenia mzdových prostriedkov, ktorý sme doteraz používali, nebol úplne spravodlivý, 

predovšetkým vzhľadom na historické vplyvy. P SAV v diskusii posudzovalo viacero modelov. Zvíťazil 

návrh F. Simančíka, s ktorým sa P SAV stotožnilo. Zdôraznil tiež, že návrh sa týka iba mzdových 

prostriedkov zo zdroja 111. F. Simančík prízvukoval, že starý model zvýhodňoval znižovanie stavu 

pracovníkov, ale nie iné faktory, ako je vek alebo kvalifikačná štruktúra. Podľa neho ale cieľom SAV 

nie je znižovať stav, skôr posilniť SAV o mladých talentovaných vedcov. Navrhovaná reforma zároveň 

nemá pre žiadnu inštitúciu dramatické dopady. Aj ďalší člen P SAV K. Marhold sa prihováral za 
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schválenie modelu, pretože pre tento krok je rozpočtovo optimálna situácia, s tým že nám nič 

nebráni v prípade potreby model v ďalšom roku korigovať. 

K. Gmucová a Ľ. Kľučár ocenili model, ale upozornili na rozpory medzi textom zásad a dôvodovou 

správou, na chyby, ktoré treba odstrániť.  

F. Gömöry, K. Nemoga a  Lašticová sa vyjadrili k pomeru mzdových prostriedkov vedeckých 

organizácií pridelených na základe historického kľúča a časti korigovanej na skutočný počet 

zamestnancov podľa platovej inventúry. Z ich vystúpení vyplynulo, že stanovenie tohto pomeru dáva 

možnosť ovplyvniť intenzitu dopadu „mzdovej reformy“ na jednotlivé pracoviská. 

J. Koppel akceptoval postupnosť rozdelenia celkového balíka peňazí na mzdy navrhovanú výborom 
snemu. Z diskusie K. Gmucovej a F. Simančíka o tvorbe fondu P SAV vyplynula úprava poslednej vety 
pôvodnej formulácie na „Fond P SAV prispieva na výkonové financovanie do celkovej výšky 
zodpovedajúcej minimálne 16% MP VO“.   
Najprv Snem hlasoval o návrhu odročiť „mzdovú reformu“. Snem neschválil návrh, aby sa pri 

rozdelení miezd postupovalo rovnako ako minulý rok. K. Gmucová navrhla aby, pre nedostatok času, 

bolo prerokované a schválené len nevyhnutné základné rozdelenie mzdových prostriedkov, a aby 

postup rozpisu mzdových prostriedkov vedeckých organizácii bol samostatnou prílohou Zásad 

návrhu a rozdelenia rozpočtu SAV na rok 2020, ktorá môže byť schválená neskôr. Snem tento návrh 

prijal a schválil ho ako Uznesenie č. 6. 

Potom sa snem vyjadril hlasovaním k pripomienkam č. 9 – 12 s tým, že schválil spomínaný 

modifikovaný návrh výboru snemu týkajúci sa základného rozdelenia mzdových prostriedkov. 

V závere tohto bodu Snem SAV schválil hlasovaním po komorách Zásady návrhu a rozdelenia 

rozpočtu SAV na rok 2020 s pripomienkami (Uznesenie č. 7).  

 

K bodu 9 

Na úvod rokovania o Zásadách ročného hodnotenia vedeckých organizácií SAV pre výkonové 

financovanie sa k pripomienkovému konaniu k tomuto bodu vyjadril P. Samuely. Zmienil sa 

o viacerých pripomienkach navrhujúcich zmenu podielu parametra akreditácia. P SAV sa týmto 

návrhom zaoberalo a navrhovanú zmenu nepodporilo. Zmienil sa aj o niektorých ďalších návrhoch. 

Pripomienky č. 1 a č. 14 k Zásadám ročného hodnotenia si prekladateľ osvojil. 

Po tom, ako snem odsúhlasil, že bude schvaľovať pripomienky po komorách, prikročil k schvaľovaniu 

jednotlivých pripomienok. 

Z. Kusá uviedla skupinu pripomienok navrhujúcich znížiť podiel akreditácie. Niektorí členovia snemu 

sa vyslovili za zachovanie stability ročného hodnotenia a teda aj podielu akreditácie (M. Jakubík, K. 

Iždinský). Ľ. Kľučár prezentoval názor II. komory snemu, podporovanej väčšinou riaditeľov II. 

oddelenia, v prospech zníženia podielu akreditácie. Táto podpora súvisí aj s tým, že práve v druhej 

komore bol najväčší rozptyl v hodnoteniach akreditačného panelu. K. Marhold konštatoval, že 

v prípade viacerých ústavov II. oddelenia je zjavné zlepšenie výkonu v období po akreditácii. 

V hlasovaní po komorách však zmena podielu akreditácie nebola snemom schválená.  

Ani pripomienka č. 5 požadujúca zahrnúť v bonifikácii za akreditáciu aj čiastkové (parciálne) 

akreditačné stupne vedeckej organizácie, reflektujúca situáciu v prvej komore, v ktorej bolo 11 

ústavov hodnotených B a 3 C, t. j. rozptyl je na rozdiel od druhej komory malý, nebola schválená.  

Pripomienka č. 8 navrhujúca hodnotiť kvalitu zahraničných projektov, nie iba výšku získaných 

finančných prostriedkov, nebola schválená.  
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O pripomienke č. 9, aby váha citácií za publikácie v spoločenských aj humanitných vedách bola 

rovnaká, snem nehlasoval, nakoľko spadá do kompetencie oddelenia vied. M. Morovics zopakoval 

prísľub daný Rade riaditeľov III. OV, že  bude postupovať v súlade s touto požiadavkou. 

Pripomienku č. 10 doplniť do skupiny publikácií relevantných pre hodnotenie aj skupinu C (kam 

patria napr. katalógy z výstav alebo dokumentárne filmy) a prehľadnejšie usporiadať posudzované 

kategórie publikácií si po diskusii (A. Jakubičková, Z. Bartošová, M. Morovics, J. Zajonc) predkladateľ 

osvojil. 

Pripomienka č. 11 zaviesť nový parameter hodnotenia popularizácia po diskusii (J. Jakubík, Z. Kusá, Z. 

Bartošová, K. Nemoga, P. Samuely, P. Šajgalík) nebola v hlasovaní schválená, ale na základe diskusie 

P. Siman prisľúbil, že P SAV sa pokúsi vytvoriť systém motivácie resp. odmeňovania popularizácie, 

napr. v rámci Otvorenej akadémie. 

Pripomienka č. 12 s návrhom hodnotiť resp. „váhovať“ spoločenský impakt, ani pripomienka č. 13, 

aby vedenie OV navrhovalo váhy jednotlivých typov publikácií po prerokovaní na porade riaditeľov 

príslušného OV, neboli schválené. 

Následne, po ukončení hlasovania o jednotlivých pripomienkach Snem SAV schválil Zásady ročného 
hodnotenia vedeckých organizácií SAV pre výkonové financovanie s pripomienkami (Uznesenie č. 9). 
 
K bodu 10 

Snem poveril predsedníčku Snemu SAV zvolať mimoriadne zasadnutie snemu k schvaľovaniu 

Postupu rozpisu mzdových prostriedkov vedeckých organizácií na rok 2020 (Uznesenie č.  10). 

V súvislosti s týmto zasadnutím odzneli niektoré námety. B. Lášticová navrhovala, aby hlasovanie 

v rámci tohto zasadnutia prebiehalo po princípoch, nie po jednotlivých pripomienkach. J. Kopáček 

navrhol, že by bolo dobré, aby sa k danej problematike stretli aj riaditelia inštitúcií, že je potrebný 

súlad medzi štatutármi a zástupcami v sneme. Z. Kusá v tejto súvislosti zdôraznila, že snem si váži 

prácu rád riaditeľov. Aj K. Marhold vyzdvihol dôležitosť komunikácie. K. Nemoga a I. Lacík sa vrátili 

k požiadavke vychádzať z platovej inventúry za dlhšie obdobie, resp. celý rok. J. Koppel upozornil, že 

v prípade tejto požiadavky P SAV nemá potrebné údaje, a že to bude znamenať zvýšené nároky na 

ekonomické úseky jednotlivých inštitúcií.    

K. Gmucová oslovila M. Dobeša ohľadom avizovanej prezentácie, v zmysle Uznesenia č. 1. Ten 

uviedol, že jeho podnety odzneli už v diskusii k aktuálnej situácii a nepovažuje za potrebné vystúpiť 

s prezentáciou. 

Snem uložil P SAV zverejniť schválené dokumenty (Uznesenie č.  11) a súhlasil s predĺžením lehoty na 

zverejnenie schválených uznesení do 20. 12. 2019 (Uznesenie č. 12). 

K. Gmucová v závere poďakovala zúčastneným a o 16:57 rokovanie snemu ukončila. 

 

 

V Bratislave 9. 1. 2020  

 

Zapísal: Ľ. Košťál 

 

Overil: R. Passia  

 

 

 Zuzana Kusá 

 predsedníčka Snemu SAV 
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Uznesenia prijaté na zasadnutí Snemu SAV dňa 17. 12. 2019 

 

 

Uznesenie č. 1 

Snem SAV schválil zaradenie prezentácie M. Dobeša do bodu Rôzne. 

 

Uznesenie č. 2 

Snem SAV berie na vedomie kontrolu uznesení Snemu SAV. 

 

Uznesenie č. 3 

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

 

Uznesenie č. 4 

Snem SAV berie na vedomie správu o činnosti Snemu SAV za obdobie druhej tretiny jeho funkčného 

obdobia prednesenú predsedníčkou Snemu SAV K. Gmucovou. 

 

Uznesenie č. 5 

Snem SAV schvaľuje výsledky volieb predsedu a podpredsedov Snemu SAV na tretiu tretinu 

funkčného obdobia 2017 – 2021: 

 
Meno a priezvisko  

 

Súčet percentuálnych 
podielov kladných hlasov z 

komôr  
delený počtom komôr  

Predseda Snemu SAV  
(III. komora)  

Zuzana Kusá  71.4 % 

Podpredseda Snemu SAV  
(I. komora)  

Katarína Gmucová  76.4 % 

Podpredseda Snemu SAV  
(II. komora) 

Ľuboš Kľučár 79.9 % 

 

Uznesenie č. 6 

Kapitola II.1.B.1 „Výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania“ bude obsahovať iba základné 

rozdelenie mzdových prostriedkov. Postup rozpisu mzdových prostriedkov vedeckých organizácií 

bude tvoriť samostatnú prílohu Zásad návrhu a rozdelenia rozpočtu SAV na rok 2020. 

 

Uznesenie č.  7 

Snem SAV schvaľuje hlasovaním po komorách Zásady návrhu a rozdelenia rozpočtu SAV na rok 2020 

s pripomienkami. 

 

Uznesenie č.  8 

Snem SAV bude dňa 17. 12. 2019 schvaľovať Zásady ročného hodnotenia vedeckých organizácií SAV 

pre výkonové financovanie hlasovaním po komorách. 

 

Uznesenie č.  9 

Snem SAV schvaľuje hlasovaním po komorách Zásady ročného hodnotenia vedeckých organizácií SAV 

pre výkonové financovanie s pripomienkami. 
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Uznesenie č.  10 

Snem SAV poveruje predsedníčku Snemu SAV zvolať mimoriadne januárové zasadnutie Snemu SAV 

k schvaľovaniu Postupu rozpisu mzdových prostriedkov vedeckých organizácií na rok 2020. 

 

Uznesenie č.  11 

Snem SAV ukladá Predsedníctvu SAV zverejniť znenia schválených dokumentov do 15. 1. 2020. 

 

Uznesenie č.  12 

Snem SAV súhlasí s predĺžením lehoty na zverejnenie schválených uznesení z tohto zasadnutia 

Snemu SAV do 20. 12. 2019. 

 

 

Prílohy: 

1. Schválené pripomienky k návrhu Zásad návrhu a rozdelenia rozpočtu SAV na rok 2020 

2. Schválené pripomienky k návrhu Zásad ročného hodnotenia vedeckých organizácií SAV pre 

výkonové financovanie 
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Schválené pripomienky k návrhu Zásad návrhu a rozdelenia rozpočtu SAV na rok 2020 
(zasadnutie Snemu SAV dňa 17. 12. 2019) 

 

Pripomienka k: Pôvodný text Navrhovaná úprava 

úvod, 
s. 1 

Súčasťou Zásad sú Zásady ročného hodnotenia vedeckých 
organizácií SAV pre výkonové financovanie. 

Vypustiť text. 

posledná veta 2. odseku, 

s. 2 

 P SAV v rozpise rozpočtu interne vyčleňuje finančné zdroje na 

krytie výdavkov spojených s činnosťami SAV, ktoré majú 

celoakademický dosah, alebo slúžia na realizáciu priorít SAV, 

schválených P SAV a Vedeckou radou SAV 

Doplniť  za tento text vetu:  „P SAV bude informovať Snem SAV o 

pláne čerpania finančných zdrojov na realizáciu priorít SAV“. 

s.2 Doktorandské štúdium (FK 0942) Doktorandské štúdium  

II.1.B.1 Výdavky na mzdy, 
platy a ostatné osobné 

vyrovnania, 
bod 2, 

s. 7 

2. Zo zvyšnej sumy MP sa vo výške najmenej 10% vytvorí Fond P 
SAV, určený na úpravu  KTG 610 – platy organizácií SAV v súvislosti 
so získaním príspevku z Fondu Štefana Schwarza, programu 
MoRePro, podpory excelentného výskumu, systémového opatrenia 
DrSc., kompenzačného príspevku, trvalých úprav a odmien. 

Vypustiť text. 

II.1.B.1 Výdavky na mzdy, 
platy a ostatné osobné 

vyrovnania, 
bod 3, prvý odsek, 

s. 7 

3. Zo zostávajúcich MP sa určí suma  zodpovedajúca výške všetkých 
tarifných platov (vrátane zvýšenia tarifného platu podľa §7 ods. 6 
písm. c) a d) zákona 553/2003 Z. z.) na základe skutočného 
prepočítaného stavu zamestnancov vedeckých organizácií podľa 
platovej inventúry z apríla 2019, ktorá sa zvýši najmenej o 
schválenú valorizáciu platov v roku 2020. 

2. Potom sa určí základný celkový objem mzdových prostriedkov 
pre všetky vedecké organizácie (ďalej aj „MP VO“). Vychádza sa 
pri tom z rozpisu rozpočtu MP VO na rok 2019 upraveného o 
vykonané organizačné zmeny (pod organizačnými zmenami sa 
rozumejú iba zmeny schválené P SAV – trvalé úpravy, presuny 
pracovníkov medzi organizáciami SAV spojené s presunom MP), 
resp. zvýšenie MP na základe výsledkov konkurzov najlepších 
absolventov DŠ - Fond Štefana Schwarza, kompenzačný príspevok 
a pod., ktorý sa zníži o sumu pridelených štipendií SASPRO zo 
zdroja 111. Výsledná suma sa zvýši o valorizáciu v roku 2020. 
Následne sa mzdové prostriedky pre vedecké organizácie rozdelia 
podľa Postupu rozpisu mzdových prostriedkov vedeckých 
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organizácií, ktorý je prílohou týchto Zásad. 

II.1.B.1 Výdavky na mzdy, 
platy a ostatné osobné 

vyrovnania, 
bod 4, 

s. 8 

4. Zostávajúce MP  sa rozdelia postupom schváleným v Zásadách 
ročného hodnotenia vedeckých organizácií SAV pre výkonové 
financovanie na základe výsledkov dosiahnutých organizáciami v 
rokoch 2018 a 2019. 

3. Zo zvyšnej sumy MP sa vytvorí Fond P SAV, určený na úpravu  
KTG 610 – platy organizácií SAV v súvislosti s výkonovým 
financovaním, získaním príspevku z Fondu Štefana Schwarza, 
programu MoRePro, podpory excelentného výskumu, 
systémového opatrenia DrSc., kompenzačného príspevku, 
trvalých úprav a odmien. Fond P SAV prispieva na výkonové 
financovanie do celkovej výšky zodpovedajúcej minimálne 16% 
MP VO. 

II.1.B.2 
s. 8 

II.1.B.2 – Poistné a príspevok do poisťovní  

Poistné a príspevok do poisťovní ( KTG 620- odvody) kapitola 

rozpisuje  organizáciám SAV (RO, PO, v. v. i.)  na základe schváleného 

% ku KTG 610 – platy pri schválení rozpočtu na rok 2020. Rozpis 

kapitoly zabezpečuje výdavky organizácií na odvody z platov, 

odstupného a odchodného. Výdavky na príspevok na doplnkové 

dôchodkové sporenie a odvody z dohôd mimo pracovného pomeru 

si zabezpečuje organizácia z rozpočtu KTG 630. 

Kapitola prehodnotí/dofinancuje výdavky KTG 620 – odvody 

na základe skutočnej potreby podľa vývoja čerpania odvodov z výplat 

za obdobie január-september.    

II.1.B.2 – Poistné a príspevok do poisťovní  

Poistné a príspevok do poisťovní ( KTG 620- odvody) kapitola 
rozpisuje  organizáciám SAV (RO, PO, v. v. i.)  na základe 
schváleného % ku KTG 610 – platy pri schválení rozpočtu na rok 
2020. Rozpis kapitoly zabezpečuje výdavky organizácií na odvody 
z platov, odstupného a odchodného. Výdavky na príspevok na 
doplnkové dôchodkové sporenie a odvody z dohôd mimo 
pracovného pomeru si zabezpečuje organizácia z rozpočtu KTG 
630 alebo z vlastných zdrojov. 

Kapitola prehodnotí/dofinancuje výdavky KTG 620 – odvody na 
základe skutočnej potreby podľa vývoja čerpania odvodov z výplat 
za obdobie január- jún z výkazov Práca 2-04. 

 

III.3.A, 
s. 9 

III.3.A Príspevok na investičnú výstavbu – kapitálový transfer II.3.A Príspevok na investičnú výstavbu – kapitálový transfer 

II.3.B, 
s. 9 

Tieto skutočnosti je PO povinná písomne vydokladovať 

príslušnému...  

Tieto skutočnosti je v.v.i. povinná písomne vydokladovať 

príslušnému... 

II.3.B, 
s. 10 

…vied SAV s cieľom vystihnúť špecifické podmienky jednotlivých PO 

SAV.   

…vied SAV s cieľom vystihnúť špecifické podmienky jednotlivých 

v.v.i. SAV.   
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Schválené pripomienky k návrhu Zásad ročného hodnotenia vedeckých organizácií SAV pre výkonové financovanie 
(zasadnutie Snemu SAV dňa 17. 12. 2019) 

 

Pripomienka k: Pôvodný text Navrhovaná úprava 

prvý odsek, 
s. 1 

Snem SAV schváli novelu Zásad ročného hodnotenia vedeckých 
organizácií SAV (ďalej len Zásady) na zasadnutí dňa 18. 12. 2019 
na základe návrhu Predsedníctva SAV s pripomienkami. Zásady 
vstúpia do platnosti 1. 1. 2020. 

Informáciu o dátumoch schválenia a účinnosti premiestniť 
do Záverečných ustanovení a doplniť ďalšie náležitosti. 

 

strana 1 
odsek 7 zhora 

Výkonové parametre, 
s. 1 

Výkonové parametre:  
a) výsledky hodnotenia kvality výskumnej činnosti vedeckej 
organizácie podľa ostatnej akreditácie. (váha 0,43),  
b) podiel vedeckej organizácie na objeme finančných 
prostriedkov získaných v hodnotenom období na výskumné 
aktivity v rámci zahraničných grantových schém (váha 0,05),  
c) podiel vedeckej organizácie na objeme finančných 
prostriedkov (bežné transfery) získaných v hodnotenom období 
na výskumné aktivity od subjektov verejnej správy (domáce 
grantové schémy), (váha 0,05),  
d) podiel vedeckej organizácie na objeme finančných 
prostriedkov (bežné transfery) získaných v hodnotenom období 
na výskumné aktivity od iných subjektov, ako sú subjekty 
verejnej správy, a od subjektov zo zahraničia mimo grantových 
schém (hospodárske granty) (váha 0,02),  
e) podiel vedeckej organizácie na priemernom počte 
doktorandov v dennej forme doktorandského štúdia po 
dizertačnej skúške v hodnotenom období (váha 0,05),  

f) podiel vedeckej organizácie na publikačnej činnosti v 
hodnotenom období, ako aj citačných ohlasoch na vedecké 
publikácie (váha 0,4). 

Výkonové parametre:  
a) výsledky hodnotenia kvality výskumnej činnosti vedeckej 
organizácie podľa ostatnej akreditácie. (podiel 0,43),  
b) podiel vedeckej organizácie na objeme finančných 
prostriedkov získaných v hodnotenom období na výskumné 
aktivity v rámci zahraničných grantových schém (podiel 
0,05),  
c) podiel vedeckej organizácie na objeme finančných 
prostriedkov (bežné transfery) získaných v hodnotenom 
období na výskumné aktivity od subjektov verejnej správy 
(domáce grantové schémy), (podiel 0,05),  
d) podiel vedeckej organizácie na objeme finančných 
prostriedkov (bežné transfery) získaných v hodnotenom 
období na výskumné aktivity od iných subjektov, ako sú 
subjekty verejnej správy, a od subjektov zo zahraničia mimo 
grantových schém (hospodárske granty) (podiel 0,02),  
e) podiel vedeckej organizácie na priemernom počte 
doktorandov v dennej forme doktorandského štúdia po 
dizertačnej skúške v hodnotenom období (podiel 0,05),  
f) podiel vedeckej organizácie na publikačnej činnosti v 
hodnotenom období, ako aj citačných ohlasoch na vedecké 
publikácie (podiel 0,4). 

Odsek 4 až dokonca, Skupiny publikácií relevantných pre hodnotenie:  Upraviť označenie skupín a doplniť relevantné umenovedné 
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s. 2 Skupina A1 – Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie  
vedecké monografie (AAA, AAB)  
štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a 
zborníkoch (ABA, ABB)  
kapitoly vo vedeckých monografiách (ABC, ABD)  
Váhy jednotlivých typov publikácií určí P SAV na návrh vedenia 
OV.  
Skupina B – Publikácie v časopisoch evidovaných v databázach 
Current Contents, Web of Science a SCOPUS  
 

Váhy podľa kvartilov určených indexom SJR, Scimago Journal 
Ranking, stanoví P SAV na návrh OV. V prípade, že časopis nemá 
určený kvartil SJR, určí príslušný kvartil vedenie OV.  
 

Skupina D – Ostatné publikácie  
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch a 
monografiách, AEC  
Publikované príspevky na vedeckých konferenciách 
zahraničných, AFA, AFC  
Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch a 
monografiách, AED  
Publikované príspevky na vedeckých konferenciách domácich, 
AFB, AFD  
Vedecké práce v ostatných časopisoch, ADE, ADF  
Abstrakty vedeckých prác v karentovaných, WOS a SCOPUS 
časopisoch, AEG, AEG, AEM, AEN  
Abstrakty príspevkov z vedeckých konferencií, AFE, AFF, AFG, 
AFH  
Váhy jednotlivých typov publikácií určí P SAV na návrh vedenia 
OV.  
Skupina E  

AGJ - patenty, autorské osvedčenia, objavy 

skupiny publikácií (katalógy z výstav a podobne). 

 


