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Zápisnica z videokonferenčného zasadnutia Snemu SAV dňa 28. 4. 2020 od 9:30 hod. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní ospravedlnení:  

Neprítomní neospravedlnení: M. Barančík, O. Križanová, D. Žitňan, M. Valachovič, M. Dubovický, Z. 

Magurová, M. Pekník 

Prizvaní: členovia Predsedníctva SAV, vedúca sekretariátu predsedu SAV, zástupcovia referátu pre 

komunikáciu a médiá, zástupcovia odborových organizácií pôsobiacich na pôde SAV 

 

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 Výročnej správy SAV za rok 2019 

7. Rôzne 

8. Záver 

 

K bodu 1 

Historicky prvé videokonferenčné zasadnutie snemu, ktoré bolo vyvolané opatreniami počas 

koronakrízy, otvorila a ďalej viedla predsedníčka snemu Z. Kusá. Privítala členov Snemu SAV, členov P 

SAV a pozvaných hostí. V rámci úvodnej reči poďakovala M. Kadúcovi a Ľ. Kľučárovi za technické 

a organizačné zabezpečenie zasadnutia. Uviedla tiež, že z technických dôvodov bola tento raz zo 

zasadnutia vylúčená akademická verejnosť. 

 

K bodu 2 

Snem schválil navrhnutý program zasadnutia bez pripomienok. 

 

K bodu 3 

Snem schválil nasledujúce zloženie pracovných komisií:  

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

Návrhová komisia: Ľ. Kľučár (predseda), F. Gömöry, R. Passia 

Zapisovateľka: K. Gmucová 

Overovateľ: K. Nemoga 

 

K bodu 4 

V rámci kontroly plnenia uznesení Z. Kusá konštatovala, že všetky uznesenia sú splnené alebo 

priebežne plnené. Vrátila sa aj k dávnejšie datovaným uznesenia snemu, ktoré však majú súvis 
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s aktuálnym dianím v SAV a spoločnosti. V súvislosti s bodom 5 programu snemu upozornila, že snem 

už v r. 2017 prijal odporúčacie uznesenie k príprave Výročnej správy o činnosti SAV, v ktorom žiadal 

venovať väčšiu pozornosť vyváženosti jej štruktúry. Spomenula aj uznesenie prijaté v r. 2018 vo 

forme vyhlásenia snemu, ktorým snem podporil snahu P SAV zabezpečiť jednotu formy 

hospodárenia organizácií SAV. V súvislosti s nedávno publikovaným vyjadrením predsedu SAV 

k transformácii SAV upozornila na možnosť aktualizovať stanovisko snemu k tejto otázke. Snem 

zobral kontrolu plnenia uznesení na vedomie (príloha č. 1 tejto zápisnice, uznesenie č. 1). 

 

K bodu 5 

S informáciou o aktuálnej situácii v SAV vystúpil predseda akadémie P. Šajgalík. Svoje vystúpenie 

zameral do troch oblastí: 

SAV a verejnosť. Predseda SAV vyzdvihol, že verejnosť pozitívne vníma prínos viacerých organizácií 

SAV k riešeniu koronakrízy. Okrem Virologického ústavu BMC SAV, ktorý testuje vzorky 7 dní v týždni, 

aj niektoré ďalšie organizácie 2. OV ponúkli štátu pomoc v prípade potreby rozšíriť testovacie 

kapacity. K pozitívnemu obrazu SAV prispievajú aj ďalšie ústavy svojou pomocou a spoluprácou na 

modelovaní pandémie a poznatkami, čo všetko ovplyvňuje šírenie choroby (napr. Matematický ústav 

SAV, Sociologický ústav SAV, Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, Geografický ústav SAV). 

V tejto súvislosti ocenil širokospektrálne zameranie výskumu v SAV, ktoré dnes poskytuje komplexný 

prístup k riešeniu problematiky pandémie. 

SAV a politika. P. Šajgalík ocenil fakt, že SAV bola spolu s rektormi výskumných univerzít prizvaná 

Ľudovítom Paulisom, štátnym tajomníkom MŠVVaŠ SR, k rozpracovaniu programového vyhlásenia 

vlády.  

Predseda SAV hovoril aj o výhľadoch v oblasti výziev DSV v rámci OP VaI a o možnostiach predĺženia 

riešenia projektov APVV. Zmienil sa aj o tom, že SAV sa podarilo získať ochranné rúška (časť z nich od 

partnerských pracovísk z Číny), ktoré boli poskytnuté organizáciám s 50 a viac zamestnancami, 

a dezinfekčné prostriedky, ktoré sú postupne distribuované jednotlivým organizáciám. 

SAV interne. P. Šajgalík informoval o rokovaniach s rektormi univerzít o odstránení prekážok 

udeľovania vedecko-pedagogických titulov pre pracovníkov SAV, ktorí pedagogicky pôsobia na 

jednotlivých vysokých školách. Podľa ich stanoviska by riadne úväzky mali byť normálnym stavom 

a pracovníci by si ich mali vynucovať, rektori nemôžu v tejto veci zasiahnuť. Čo sa týka transformácie 

organizácií SAV na v.v.i., ktorá je obsiahnutá v programovom vyhlásení vlády, predseda SAV uviedol, 

že osobne je presvedčený o potrebe jednoty formy hospodárenia. Uvedomuje si však, že to chce 

novú diskusiu a opätovné získanie dôvery v túto myšlienku. Predseda SAV ďalej informoval, že každú 

stredu zasadá krízový štáb SAV a pracoviská sú priebežne informované o prijatých opatreniach. Ďalej 

uviedol, že je potrebné realizovať čerpanie dovoleniek podľa pokynov podpredsedu J. Koppela. 

Z. Kusá poďakovala P. Šajgalíkovi za informácie a otvorila diskusiu. V jej rámci zarezonovalo viacero 

tém. K. Flachbart otvoril otázku časového horizontu „návratu k normálu“. Predseda SAV uviedol, že 

home office pre tých zamestnancov, ktorých špecifiká práce im ho umožňujú, skončí až keď to bude 

bezpečné a v súlade s opatreniami vlády, najskôr v máji. L. Hluchý podal informáciu o využívaní 

výpočtovej techniky pri riešení koronakrízy. M. Muránsky sa vrátil k otázke transformácie SAV 



3 

 

v programovom vyhlásení vlády, zaujímal sa o prípravu legislatívnych zmien. Predseda SAV 

odpovedal, že v súčasnosti vláda rieši iné naliehavé problémy. I. Lacík otvoril tému rozpočtu SAV 

v ekonomickej kríze. P. Šajgalík v tejto súvislosti uviedol, že po jeho viazaní by sa už inštitúcie 

pravdepodobne nevzchopili tak, aby mohli hrať dôležitú úlohu v európskom výskumnom priestore. 

Je presvedčený, že koronakríza potvrdila dôležitosť základného výskumu. J. Koppel v odpovedi na 

otázku D. Michniaka informoval, že úpravy nápočtu mzdových prostriedkov podľa schválenej 

mzdovej reformy, ktoré sú v kompetencii P SAV, budú schvaľované na májovom zasadnutí P SAV, 

a že výkonové financovanie je pripravené na rozpis. P. Samuely doplnil informáciu v tom zmysle, že 

najmenší zisk mzdových prostriedkov z výkonového financovania predstavuje približne 10 %, najväčší 

24 %. Hovoril tiež o úpravách niektorých pravidiel financovania projektov APVV a VEGA v súvislosti 

s koronakrízou, hlavne posunutie konca riešenia prebiehajúcich projektov a zohľadnenie nesplnenia 

alebo neskoršieho plnenia tohtoročných cieľov projektov.  K. Nemoga upozornil, že bude 

nevyhnutné vykonať analýzu výsledkov mzdovej reformy SAV, ktorá bola dlho pripravovaná a 

diskutovaná. K. Gmucová sa spýtala, ako sa bude zaobchádzať s nepriamymi nákladmi projektov, 

ktorých riešenie a financovanie bude v tomto roku na žiadosť zodpovedných riešiteľov prerušené 

a presunuté do budúceho roku, keďže riaditelia s tými prostriedkami počítajú už v tomto roku. 

Odpoveď bola, že ešte k takému prípadu neprišlo, a bude sa to teda riešiť až neskôr. Na otázku D. 

Pucherovej P. Samuely odpovedal, že zmluva o financovaní projektu SASPRO 2 bola odoslaná do 

Bruselu a začiatok riešenia projektov bude posunutý na 1. 10. 2020. L. Hluchý vyjadril názor, že 

projekty Horizont nie sú primerane ocenené vo výkonovom financovaní. Po skončení diskusie snem 

zobral informáciu o aktuálnej situácii na vedomie (príloha č. 1 tejto zápisnice, uznesenie č. 2). 

 

K bodu 6 

V úvode prerokovania Výročnej správy o činnosti SAV za rok 2019 Z. Kusá krátko predstavila 

spracovaný sumár pripomienok. Potom sa k nemu ako predkladateľ vyjadril D. Gálik. Informoval, 

ktoré pripomienky akceptuje, aj ku ktorým má výhrady. Napríklad zdôvodnil nesúlad medzi 

vybranými výsledkami výskumu v správe a zverejnenými návrhmi na udelenie cien a vyznamenaní 

SAV tak, že už aj samotný tento výber je istou formou vyznamenania. Keďže sa viaceré pripomienky 

zaoberali potrebou dosiahnuť väčší súlad medzi textami za jednotlivé oddelenia vied, pričom text za 

3. OV sa významnejšie líšil formou aj rozsahom od textov druhých dvoch oddelení, vyzvala Z. Kusá 

podpredsedu za 3. OV k zaujatiu stanoviska. M. Morovics uviedol, že nerozumie, prečo bol k tomu 

vyzvaný len on, keďže zjednocovať texty možno aj vzájomným približovaním sa. On osobne považuje 

za vhodné zmieniť v správe výskum všetkých organizácií. Definitívne znenie tejto pasáže Výročnej 

správy SAV za rok 2019 prerokuje so zástupcami 3. OV v P SAV. Z. Bartošová pripomenula, že v 

jednotlivých prípadoch by mal konzultovať aj s predsedami vedeckých rád konkrétnych organizácií, 

ktorých sa prípadné zmeny budú týkať. Z. Kusá uznala oprávnenosť postoja M. Morovicsa, ale aj 

v mene výboru tlmočila názor, že predstavenie  výskumu má byť urobené na inom mieste správy, 

vybrané výsledky majú obsahovať skutočne výber toho najlepšieho, a nie popis riešených 

problematík. Potom sa opýtala podpredsedov za 1. a 2. OV, či sa chcú k tejto otázke vyjadriť. Keďže 

neprejavili o to záujem, odovzdala slovo predsedovi návrhovej komisie Ľ. Kľučárovi, aby predstavil 

uznesenia navrhované výborom snemu. V jednom z nich sa snem obracia aj na vedecké rady 

organizácií, čo predsedníčka snemu zdôvodnila tým, že zlepšenie správy je aj v ich rukách, keďže 

oddelenia vied môžu pracovať len s tým, čo ústavy vložia do informačného systému ELVYS. Potom 
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otvorila diskusiu, v úvode ktorej M. Morovics poďakoval za návrh toho uznesenia. Zapojili sa do nej 

viacerí členovia snemu (J. Zajonc, L. Hluchý, J. Kopáček, Z. Bartošová, D. Gašperíková, I. Broska, M. 

Koóš, B. Lášticová, F. Gömöry), aj P SAV (P. Šajgalík, D. Gálik, M. Morovics). D. Gašperíková podala 

návrh na uznesenie snemu, ktoré by žiadalo vypracovanie novej osnovy a zásad grafickej úpravy 

Výročnej správy o činnosti SAV. Hlasovanie o ňom bolo spolu s hlasovaním o návrhoch výboru snemu 

presunuté na záver diskusie a schvaľovania pripomienok. M. Muránsky sa vrátil k otázke ponechania 

textu zmieňujúceho stabilizáciu SAV v pôvodnej právnej forme hospodárenia v prerokovávanej 

správe o činnosti. Z. Kusá ho ubezpečila, že táto informácia v texte zostáva, bude však na inom 

mieste. Ak to považuje za potrebné, tak ho vyzvala otvoriť tému transformácie v bode rôzne 

formou návrhu uznesenia. 

Snem potom pristúpil k hlasovaniu o pripomienkach, ktoré to vyžadovali. Výsledok (buď 

predkladateľom akceptované alebo snemom schválené pripomienky) je sumarizovaný v prílohe č. 2. 

tejto zápisnice. Po prerokovaní pripomienok odovzdala predsedníčka snemu slovo predsedovi 

návrhovej komisie. Po krátkej diskusii zameranej na spresnenie textácie navrhnutých uznesení snem 

schválil uznesenia č. 3 až 6 uvedené v prílohe č. 1 tejto zápisnice. 

 

K bodu 7 

Úvod bodu Rôzne patril prezentácii výsledkov participatívneho procesu riešenia areálu SAV na 

Patrónke, ktorý koordinovalo o. z. Utopia. Z. Kusá uviedla, že v mene výboru snemu požiadala F. 

Simančíka o materiál vypracovaný združením. F. Simančík zdôvodnil neposkytnutie materiálu 

skutočnosťou, že proces nebol doteraz ukončený podľa pôvodných predpokladov, keďže kvôli 

koronakríze sa nemohla konať verejná prezentácia, po ktorej malo k výsledkom o. z. Utopia zaujať 

stanovisko P SAV. Vo svojej prezentácii informoval členov snemu o získaných informáciách 

urbanistického charakteru, použitých metódach a postupoch, ako aj o niektorých výsledkoch 

participatívneho procesu. Hovoril o vytvorení deliberatívneho fóra na riešenie problematiky pavilónu 

spoločenských vied. Svoje vystúpenie ukončil ubezpečením, že keď P SAV zaujme k materiálu od o. z. 

Utopia stanovisko, bude snem v plnom rozsahu informovaný. P. Šajgalík ocenil takýto záver 

prezentácie a upozornil aj na nepriaznivý ekonomický stav, keď sa nožnice medzi dostupným 

financovaním a predstavou otvárajú stále viac. Z. Bartošová vo svojom diskusnom príspevku 

požiadala, aby výsledky týkajúce sa pavilónu spoločenských vied boli diskutované v rámci 3. OV, čo 

jej M. Morovics prisľúbil. Z. Kusá potom poďakovala F. Simančíkovi za prezentáciu a otvorila ďalšiu 

diskusiu. 

V medzičase M. Muránsky poslal členom snemu mailom návrh uznesenia, či skôr návrh témy, ktorej 

by sa malo uznesenie venovať. Žiadal urobiť kroky k zaujatiu stanoviska k preferovanej budúcej 

forme hospodárenia organizácií SAV a k stanoveniu miery autonómie ich rozhodnutia o nej, prípadne 

k záväznosti jednoty tejto formy v SAV. Nasledovala diskusia, ktorá sa zaoberala najmä 

problematikou súčasného právneho stavu, časovým horizontom jeho možnej zmeny, spôsobu 

a následnosti diskusie vnútri SAV a smerom k ministerstvu, zapojením rád riaditeľov prípadne 

akademických obcí do diskusie, vôľou zmeniť súčasnú právnu formu  (Z. Bartošová, M. Muránsky, Z. 

Kusá, P. Šajgalík, K. Gmucová, J. Zajonc, J. Kopáček, K. Iždinský). V závere tejto vecnej diskusie 

členovia snemu prijali uznesenie zaväzujúce výbor snemu pripraviť na november 2020 mimoriadne 
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zasadnutie Snemu SAV, ktoré by sa venovalo diskusii o budúcej podobe transformácie SAV 

(uznesenie č. 7, príloha č. 1 tejto zápisnice) 

K bodu 8 

O 13:35 hod. Z. Kusá poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie Snemu SAV. 

V Bratislave 5. 5. 2020 

 

Zapísala: K. Gmucová 

Overil: K. Nemoga 

 

Zuzana Kusá 

predsedníčka Snemu SAV  
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Príloha č. 1 

 

Uznesenia prijaté na zasadnutí Snemu SAV dňa 28. 4. 2020 

Uznesenie č. 1  

Snem SAV berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení Snemu SAV. 

Uznesenie č. 2 

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

Šajgalíkom.  

Uznesenie č. 3 

Snem schvaľuje Výročnú správu o činnosti SAV za rok 2019 s pripomienkami. 

Uznesenie č. 4 

Snem SAV žiada P SAV, aby pri príprave výročných správ SAV koordinovalo spoločný postup oddelení 

vied pri výbere významných výsledkov za jednotlivé oddelenia vied a aby prezentácia vybraných 

výsledkov oddelení vied zdieľala rovnakú štruktúru a podobný rozsah. 

Uznesenie č. 5 

Snem SAV žiada P SAV, aby v súčinnosti s výborom Snemu SAV zriadilo redakciu Výročnej správy 

o činnosti SAV a do konca júna 2020 zabezpečilo vypracovanie osnovy a zásad grafickej úpravy 

Výročnej správy o činnosti SAV. 

Uznesenie č. 6 

Uvedomujúc si zásadnú úlohu kapitoly Vybrané výsledky vedeckého výskumu vo Výročnej správe o 

činnosti SAV pri preukazovaní špičkovej kvality vedeckého bádania uskutočňovaného v SAV, Snem SAV 

vyzýva vedecké rady organizácií a riešiteľov vedeckých projektov, aby venovali pozornosť výberu 

výsledkov vedeckej práce pre správy o činnosti organizácií, a tak poskytli oddeleniam vied čo najviac 

informácií nevyhnutných pre výber významných výsledkov do Výročnej správy o činnosti SAV. 

Uznesenie č. 7 

Snem SAV žiada výbor snemu pripraviť mimoriadne tohtoročné novembrové zasadnutie Snemu SAV k 

diskusii o budúcej podobe transformácie SAV. 
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Príloha č. 2 

Schválené pripomienky k Výročnej správe o činnosti SAV za rok 2019 
(zasadnutie Snemu SAV dňa 28. 4. 2020) 

 
 
Pripomienky k hlavnému textu výročnej správy (netechnické) 

Pripomienka k: Pôvodný text Schválená úprava 

s.1 prvý odsek 
Príhovoru 

V roku 2019 sa SAV stabilizovala vo svojej pôvodnej právnej 
forme hospodárenia a dosiahla taký stav, že väčšina 
organizácií je v príspevkovej forme hospodárenia, menšia 
časť je rozpočtových. V roku 2019 v legislatíve nenastala 
taká zmena, ktorá by umožnila uvažovať o transformácii SAV 
na verejné výskumné inštitúcie 

Správa by nemala začínať administratívnym  
suchým konštatovaním, ale vyzdvihnutím významu SAV  
pre VEDU na Slovensku. 
 
Týmto by Príhovor nemal začať. Vhodnejšie by bolo by lepšie začať 
opisom poprednej pozície SAV v domácom výskume.  

s. 6, I.2 Projekty SAV, 

Tabuľka I-1,  

Tabuľka I-1 Vypustiť tabuľku, uviesť len sumárne čísla za všetky komisie. 

s. 15, predposledný 
a posledný riadok 

Ústav etnológie a sociálnej antropológie si už tiež tradične 
sleduje v rámci svojej činnosti rozličné sociálne javy 
a problémy, napr. zapájaním sa do vzdelávacích 
a informačných podujatí o otázkach migrácie, problémoch 
rómskych komunít, včítane zdravotného stavu rómskej 
populácie a ďalšie. 

Ústav etnológie a sociálnej antropológie vo svojej činnosti 
expertne reaguje na rozličné sociálne javy a problémy, napr. 
zapájaním sa do vzdelávacích a informačných podujatí o otázkach 
migrácie, o problémoch rómskych komunít, včítane zdravotného 
stavu rómskej populácie a o ďalších aktuálnych otázkach. 

s. 15, ods. 2 Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV aj v roku 2019 
pokračoval vo vydávaní súborných diel významných 
slovenských jazykovedcov.Pracovníci ústavu sa venovali aj 
dynamickým javom súčasnej slovenčiny, aktuálnym 
problémom onomastiky a pre veľký záujem vydali aj druhú, 
prepracovanú verziu Stručného etymologického slovníka 
slovenčiny. Ústav v rámci medzinárodnej spolupráce pracuje 

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV aj v roku 2019 pokračoval 
vo vydávaní súborných diel významných slovenských jazykovedcov 
(aktuálne dielo Ľ. Nováka a A. Ferenčíkovej, v dvojjazyčnej – 
slovensko-anglickej mutácii tiež terminologické dielo J. 
Horeckého). Pracovníci ústavu sa venovali aj dynamickým javom 
súčasnej slovenčiny, terminologickým otázkam, korpusovej 
lingvistike, aktuálnym problémom onomastiky a pre veľký záujem 



8 

 

aj korpusových prostriedkoch pri spracovávaní právnických 
dokumentov v rozličných jazykoch. 

vydali aj druhú, prepracovanú verziu Stručného etymologického 
slovníka slovenčiny. Ústav v rámci medzinárodnej spolupráce 
pracuje aj na projekte zameranom na spracovávanie právnických 
dokumentov v rozličných jazykoch s podporou korpusových 
nástrojov. 

s. 16, ods. 2 

(1. veta) 

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV rozšíril rad 
paralelných jazykových korpusov verziou slovensko-
španielskou, ktorú efektívne môžu používať nielen 
v jazykovednom výskume, ale aj vo výučbe španielskeho 
jazyka a v translatológii. 

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV rozšíril rad paralelných 
jazykových korpusov o slovensko-španielsky paralelný korpus, 
ktorý sa môže efektívne používať nielen v jazykovednom výskume, 
ale aj vo výučbe španielskeho jazyka a v translatológii. 

 

Pripomienky k hlavnému textu výročnej správy (technické) 

Pripomienka k: Pôvodný text Schválená úprava 

s.1, príhovor predsedu, s. 1, 
ods 2, r.2 

Mária Zavacká Katarína  
Zavacká 

s. 2, predposledný 
riadok 

pred parlamentnými voľbami vo februári 2019 pred parlamentnými voľbami vo februári 2020 

s. 4, druhý odsek, 
stred 

V januári 2020 sme sa dozvedeli, že SAV uspela v programe 
Horizont 2020 so svojím projektom SASPRO2 

V januári 2020 bolo potvrdené, že SAV uspela v programe 
Horizont 2020 so svojím projektom SASPRO2 

s. 4, druhý odsek 
posledná veta 

Preto SAV zamýšľa v roku 2020 prísť s novou projektovou 

schémou pre tieto účely, podobne ako to už roky majú 

susedné akadémie, napr. Akadémia vied Českej republiky 

a Maďarská akadémia vied. 

Preto SAV zamýšľa v  roku 2020 pripraviť návrh novej projektovej 

schémy pre tieto účely, podobne ako to už roky majú susedné 

akadémie, napr. Akadémia vied Českej republiky a Maďarská 

akadémia vied. 

s. 7, I.2 Projekty SAV,  Do výziev SAV bolo podaných spolu 225 návrhov z 
organizácií SAV, z toho 125 v pozícii hlavného riešiteľa. 

Do výziev APVV bolo podaných spolu 225 návrhov z organizácií 
SAV, z toho 125 v pozícii hlavného riešiteľa. 
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s. 8, I.2 Projekty SAV,  Tabuľka I-3 Vysvetliť význam symbolov A a B 

(pravdepodobne: A - organizácia je nositeľom projektu, B - 
organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu). 

s. 13, r. 7. na báze naratív na báze naratívov 

s. 8, I.2 Projekty SAV, 

Program SASPRO,  

V priebehu prvého polroka 2019 po schválení záverečnej 

správy REA a prijatí finálnej platby z Európskej komisie bola 

organizáciám SAV poukázaná zadržiavaná réžia vo výške päť 

percent z priamych nákladov. 

Vypustiť. 

s. 25, Milan  
Rastislav Štefánik  
v zrkadle modernej  
slovenskej historiografie  
výsledok M. Kšiňana,  
názov knihy pod  
obrázkami 

L´homme qui  parlatt avec  les étoiles L´homme qui parlait avec les étoiles 
 

s. 26, 18 r. zhora Publikácia je venovaná artefaktom … Reprezentatívna, bilingválna (slovensko-anglická) publikácia je 
venovaná artefaktom … 

s. 37 Riešiteľky: Sibyla Mislovičová, Iveta Vančová Zostavovateľky/Editorky: Sibyla Mislovičová, Iveta Vančová 

s. 43, obr. II-14 k nabizarnejším k najbizarnejším 

s. 54 ods. 2 

(3. veta) 

Pracoviská SAV boli zastúpené aj v ďalších významných 
medzinárodných programoch, ako napr. IAEA, NATO, IEA, 
CERN a EMPR. 

Pracoviská SAV boli zastúpené aj v ďalších významných 
medzinárodných programoch, ako napr. IAEA, NATO, IEA, INEA, 
CERN a EMPR. 

s. 59, V. VÝSKUM 
PRE SPOLOČNOSŤ 

• Geotechnický ústav SAV • Ústav geotechniky SAV 
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s. 59 – 61, V. 
VÝSKUM PRE 
SPOLOČNOSŤ 

Celý text Zjednotiť používanie odrážok. Napr. ÚVZ, ÚMMS či ÚMB majú len 
jednu odrážku pre niekoľko odlišných aktovít, u BMC a PaÚ sú 
použité odrážky dve, pre každú aktivitu zvlášť. 

 

Pripomienky k prílohám výročnej správy 

Pripomienka k: Pôvodný text Schválená úprava 

s. 16, Príloha 2  

2.1 Činnosť Snemu 

SAV 

Zápisnice zo všetkých zasadnutí snemu SAV a výboru snemu 

SAV, ako i ďalšie dokumenty a informácie týkajúce sa ich 

činností, sú dostupné na webovom sídle www.snem.sav.sk. 

Zápisnice zo všetkých zasadnutí snemu SAV a výboru snemu SAV, 

ako i ďalšie dokumenty a informácie týkajúce sa ich činností, sú 

dostupné na webovom sídle www.snem.sav.sk. 

s. 60, Tabuľka 6-12: 

Periodiká a ročenky 

– 3. oddelenie vied 

SAV, r.11 

SCOPUS SCOPUS a  
WOS ESCI 
 
(HA je evidovaný  
v oboch databázach) 

s.60, tabuľka č.  6-

12: Periodiká 

a ročenky – 3. 

oddelenie vied SAV 

 
Doplniť do zoznamu: PROGNOSTICKÉ PRÁCE - PP (FORESIGHT, 

ANALYSIS AND RECOMMENDATIONS - FAR) 

Evidované v databáze: EBSCO 

s. 74, prvý odstavec 
(spoločné pracovisko 
Seizmická stanica 
Modra-Piesok) 

Ako spoločné pracovisko ÚVZ SAV a FMFI UK sa stanica 
zameriava na riešenie domácich a medzinárodných projektov 
z oblasti teoretickej a výpočtovej seizmológie, na 
monitorovanie a analýzu zemetrasení a na zber, spracovanie 
a analýzu údajov z Lokálnej seizmickej siete východné 
Slovensko prevádzkovanej na Katedre astronómie, fyziky 
Zeme a meteorológie FMFI UK. Využíva sa aj na výučbu 
študentov. 

doplniť: ...Ústav vied o Zemi SAV je národným dátovým centrom 
medzinárodnej organizácie CTBTO – Preparatory Commission for 
the Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty Organization. 

 

(Tento text bol omylom priradený k inému spoločnému 
pracovisku, na str. 76) 

http://www.snem.sav.sk/
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s. 76, prvý odsek 
(spoločné pracovisko 
ÚVZ a Vzdušných síl) 

Boli určené hodnoty magnetickej deklinácie v stredoch 
kompenzačných kruhov a na vybraných odstavných 
letiskových plochách na vojenských letiskách Sliač a Kuchyňa. 
Bola tiež určená miera homogenity magnetického poľa na 
kompenzačných kruhoch a na vybraných odstavných 
plochách. Ústav vied o Zemi SAV analyzuje seizmické 
ohrozenie na celom území Slovenska a vypracováva 
seizmické posudky na národohospodársky dôležitých 
lokalitách. Ako jediné pracovisko na Slovensku vytvára a 
pravidelne dopĺňa katalóg zemetrasení na území Slovenska. 
Ústav vied o Zemi SAV je národným dátovým centrom 
medzinárodnej organizácie CTBTO – Preparatory Commission 
for the Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty Organization. 
Ústav vied o Zemi SAV monitoruje seizmickú aktivitu územia 
Slovenska pomocou Národnej siete seizmických staníc. 

vymazať označený text... 

 

(tento text nepatrí k náplni tohto spoločného pracoviska) 

s. 75, Príloha 7: 
AKTIVITY PRE 
SPOLOČENSKÚ PRAX 

7.1 Spolupráca s 
aplikačnou a 
hospodárskou 
sférou,  

 Do činnosti Ústavu sloven. lit. SAV doplniť: 

Aktualizačné kontinuálne vzdelávanie pedagogických pracovníkov 
v odbore slovenský jazyk a literatúra Interpretácia umeleckých 
textov v základných a stredných školách (akreditovaný vzdelávací 
program). Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave v 
spolupráci s Ústavom slovenskej literatúry SAV. 

 

 


