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Zápisnica zo zasadnutia Snemu SAV, 

ktoré sa konalo dňa 22. marca 2016 o 9:00 v aule SAV na Patrónke 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Prizvaní: členovia P SAV, zástupcovia odborového zväzu, vybraní pracovníci Ú SAV 

 

Program: 

1. Otvorenie  
2. Schválenie programu zasadnutia  
3. Voľba pracovných komisií (mandátovej a návrhovej)  
4. Kontrola plnenia uznesení snemu  
5. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu Zásad pravidelného hodnotenia vedeckých organizácií 

SAV  
6. Aktualizácia stanoviska snemu k postupu transformácie organizácií SAV na v. v. i. v zmysle 

Uznesenia č. 8 zo zasadnutia snemu 16. 12. 2015  
7. Informácia o rozpise rozpočtu SAV v zmysle snemom schválených zásad  
8. Rôzne  
9. Záver 
 

K bodu 1 

O 9:05 hod. zasadnutie otvorila a prítomných privítala predsedníčka snemu K. Gmucová. 

 

K bodu 2 

Snem schválil navrhovaný program zasadnutia jednomyseľne a bez pripomienok. 

 

K bodu 3 

Snem schválil mandátovú komisiu v zložení J. Gálik (predseda), D. Majcin a J. Palkovič a návrhovú 
komisiu v zložení Z. Kusá (predsedníčka), D. Michniak a Ľ. Kľučár. Zapisovateľkou sa stala Ľ. Lacinová 
a overovateľom F. Gömöry. 

 

K bodu 4 

K. Gmucová informovala, že uznesenie č. 2 zo zasadnutia Snemu SAV konaného dňa 16. 12. 2015 
„Snem SAV ukladá P SAV iniciovať prehodnotenie koeficientov náročnosti vedných oblastí VEGA 
projektov s termínom do 28. februára 2016.“ bolo splnené.  

Uznesenie č. 8 z toho istého zasadnutia snemu: „Snem SAV zaväzuje výbor Snemu SAV zaradiť ako 
samostatný bod programu na najbližšie zasadnutie snemu otázku majetku SAV a zaväzuje P SAV 
predložiť k tomuto bodu podkladové materiály.” je predmetom práve prebiehajúceho zasadania ako 
bod č. 6. 
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K bodu 5 

 

Predseda SAV P. Šajgalík predniesol všeobecný úvod. Poďakoval Akreditačnej komisii za prácu pri 
príprave Zásad pravidelného hodnotenia vedeckých organizácií SAV za obdobie 2012 – 2015 (ďalej 
Zásady). Zdôraznil, že Zásady definujú rámec hodnotenia, ale v záujme jeho kvality je potrebné 
nechať dostatočný priestor pre prácu nezávislých expertov. Slovensko v rámci krajín V4 zaostalo 
a akreditácia nám má poskytnúť analýzu, ako naše postavenie zlepšiť. Zdôraznil, že SAV je prvou 
inštitúciou v SR, ktorá sa pre takéto hodnotenie rozhodla. Po jeho ukončení sa predseda SAV pokúsi 
získať prostriedky na posilnenie najlepších inštitúcií.  

Predsedníčka Akreditačnej komisie (AK) M. Omastová zrekapitulovala model akreditácie. Oproti 
pôvodnej koncepcii AK po diskusii s hlavnou hodnotiteľkou M. Makarow navrhuje zmenu počtu 
členov hodnotiacich panelov (HP) pre oddelenia vied na 2 - 4 (plus predseda panelu) podľa potreby 
jednotlivých panelov. V záujme nezávislosti HP ich zloženie navrhne M. Makarow, schváli ho P SAV. 
Na záver hodnotiaceho procesu hlavná hodnotiteľka zostaví metapanel, v ktorom okrem nej budú 
predsedovia HP pre oddelenia vied a ďalší 2 – 3 prizvaní medzinárodní experti. Úlohou metapanelu 
bude vybalansovať finálne hodnotenia panelov.  

Po tomto úvode nasledovala všeobecná diskusia. V rámci nej sa ujasňovali pojmy použité v Zásadách i 
v akreditačnom dotazníku, najmä príslušnosť indikátorov ku kategóriám hodnotenia. Dohodlo sa, že 
jednotlivé body budú presnejšie vysvetlené v manuáli k dotazníku. Distribuovaný štatutárom 
organizácií bude v apríli 2016, na jeho vyplnenie budú tri mesiace. V. Páleník navrhoval zapojenie 
akademických obcí a vedeckých rád ústavov do diskusie s HP. Viacerí členovia snemu navrhovali 
zapojenie snemu do tvorby akreditačného dotazníka. Rokovanie dospelo k dohode, že konkrétne 
pripomienky k dotazníku môžu byť zaslané predsedníčke AK. 

Po všeobecnej diskusii nasledovalo detailné prejednávanie Zásad. Súhrn pripomienok zaslaných 
členmi snemu zostavila poverená spravodajkyňa Z. Kusá, ktorá ich aj postupne prezentovala. 
Najdlhšia diskusia bola venovaná spôsobu interakcie HP a hodnotených organizácii. Viacerí členovia 
snemu požadovali kvôli rovnosti prístupu návštevu všetkých organizácií členmi HP, takisto viacerí to 
nepovažovali za nutné. Snem podrobne diskutoval aj o spôsobe výberu experta pre hodnotenie 
jednotlivých organizácii a spôsobe možného odvolania proti výsledku hodnotenia. Znenie 
schválených zmien v návrhu Zásad je v prílohe zápisnice spoločne s finálnym znením Zásad 
schváleným Snemom SAV. 

Po ukončení rokovania o texte zásad odznela otázka (J. Kopáček) na postavenie ústavov SAV, ktoré sa 
v minulom roku spojili resp. zlúčili v rámci tzv. pilotných projektov. Predseda SAV P. Šajgalík vysvetlil, 
že počas akreditácie budú bývalí štatutári, dnes vedúci organizačných zložiek, oslovovaní 
prostredníctvom súčasných štatutárov, ktorí vedú zlúčené organizácie. Za uplynulé obdobie budú 
hodnotené pôvodné organizácie, ale zlúčené organizácie dostanú od HP ďalšie hodnotenie, 
reflektujúce novovzniknuté celky a ich perspektívy. 

 

K bodu 6 

Podpredseda pre ekonomiku J. Koppel stručne predstavil materiál rozoslaný pred rokovaním členom 
snemu (Analýza dopadov vzťahu k majetku po transformácii organizácií SAV na v. v. i.). Z predloženej 
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analýzy vyplýva, že pre zachovanie súčasných i budúcich možností rozvoja organizácií SAV je potrebný 
prevod majetku v správe SAV na transformované v. v. i.. Podobným spôsobom boli v minulosti 
transformované vysoké školy na Slovensku a je aj kompatibilný so situáciou neuniverzitných 
výskumných pracovísk vo vyspelých krajinách. K. Gmucová v mene výboru snemu navrhla doplniť 
uznesenie č. 8 Snemu SAV z 23. 11. 2013, ktoré definuje žiaduce mantinely transformácie SAV, 
o ďalšie podmienky. Po krátkej diskusii snem schválil uznesenie, ktoré definuje dve ďalšie požiadavky 
(viď príloha zápisnice). 

 

K bodu 7 

Podpredseda pre ekonomiku J. Koppel stručne predstavil rozpis rozpočtu SAV pre rok 2016 
vypracovaný v súlade so zásadami prijatými na decembrovom zasadnutí Snemu SAV. Reálny rozpočet 
pre rok 2016 je 58 030 000 €. Každoročne narastá podiel personálnych výdavkov, v roku 2016 to bude 
73,4% celkového rozpočtu. Kvôli vyrovnanosti rozpočtu museli byť krátené viaceré položky (napr. 
dotácie na časopisy), nezmenené zostali položky VEGA, doktorandské štúdium a ostatné tovary 
a služby. V diskusii sa V. Páleník pýtal na dôchodkové pripoistenie. V rozpočte SAV na to v súčasnosti 
nie sú voľné prostriedky. 

 

K bodu 8 

Predsedníčka snemu K. Gmucová oznámila, že na nasledujúcom aprílovom zasadaní snemu sa bude 
prejednávať Výročná správa o činnosti SAV, návrh novely Štatútu Snemu SAV, a predbežná informácia 
o príprave návrhu novely zákona o SAV. 

D. Michniak sa pýtal na vzorový dizajn webovej stránky ústavov, ktorý pripravilo výpočtové stredisko 
(VS). P. Siman vysvetlil, že VS pripravilo jednotnú úpravu webových stránok, ktorej využitie záleží na 
rozhodnutí ústavov. Všetky ústavy by však mali dodržať určitý spoločný obsah webových stránok 
(charakteristika ústavu, vízia, najvýznamnejšie výsledky, organizačná štruktúra, infraštruktúra pre 
vedu). Pokiaľ sa rozhodnú využiť vzorový dizajn, VS môže za poskytnutie nadštandardných služieb 
požadovať poplatok. 

K. Iždinský sa pýtal na vzťah medzi zapojením ústavov do projektov štrukturálnych fondov a možnou 
budúcou transformáciou ústavov SAV. P. Šajgalík odpovedal, že podľa neoficiálnych informácií sa 
ústavy čerpajúce štrukturálne fondy budú môcť transformovať. Čerpanie pred transformáciou bude 
podľa predpisov platných pre rozpočtové resp. príspevkové organizácie a čerpanie po transformácii 
sa bude riadiť predpismi pre novú právnu formu. 

K bodu 9 

Predsedníčka snemu K. Gmucová poďakovala všetkým za účasť a zasadnutie Snemu SAV ukončila 
o 15:38 hod. 

 

Zapísala: Ľubica Lacinová 

Overil: Fedor Gömöry 

V Bratislave, 31.3. 2016                                                                        Katarína Gmucová 
Predsedníčka Snemu SAV 



Prijaté uznesenia zo zasadnutia Snemu SAV, ktoré sa konalo dňa 22. marca 2016 

 

 

Uznesenie č. 1 

Snem schvaľuje Zásady pravidelného hodnotenia vedeckých organizácií SAV s nasledujúcimi 

pripomienkami: 

- v článku I odsek 2 prvá veta zmenená na → .. o výške poskytnutých inštitucionálnych 
finančných prostriedkov.. 

- v článku I odsek 2 sa vypúšťa druhá veta 

- v článku I odsek 4 v riadkoch 3.- 4 zmenené na → ...zložené z renomovaných 
odborníkov pre príslušné vedné oblasti. 

- v článku I, odsek 4 sa prvá veta končí bodkou za slovom hodnotiteľov a mení takto: „P 
SAV vymenuje hlavného hodnotiteľa, ktorý zostaví panely hodnotiteľov“. 

- v článku I odsek 5 a 6 sa akceptujú navrhnuté formálne štylistické zmeny 
- Článok II odsek 1A je upravený nasledovne:  

1. Hodnotenie je výsledkom expertného posúdenia na báze peer review procesu. 
2. Hodnotenie sa vykonáva v troch hlavných oblastiach: 
- Kvalita a produktivita, 
- Spoločenský význam, 
- Rozvojový potenciál, 
pričom súčasťou hodnotenia je expertné posúdenie údajov poskytnutých v dotazníku, rozdelených do ôsmich 
kategórií. 

1. vedecké výstupy organizácie, 
2. ohlasy vedeckých výstupov organizácie, 
3. vedecké postavenie ústavu v medzinárodnom a národnom kontexte, 
4. projektová štruktúra, grantové a iné zdroje, 
5. doktorandské štúdium a iná pedagogická činnosť, 
6. výstupy do spoločenskej praxe, 
7. popularizácia výsledkov, 
8. prostredie a manažment: infraštruktúra, personálny rozvoj. 

 
3. Dotazník pre účely hodnotenia vypracuje Akreditačná komisia SAV a schvaľuje ho P SAV. 

 
- v článku II odsek 1B r. 6. sa akceptujú navrhnuté formálne úpravy 
- Článok II odsek 2 a 3 sa spája a dopĺňa nasledovne:  

Hodnotenie je výsledkom expertného posúdenia troch hlavných oblastí (článok 2.1) na základe údajov 
poskytnutých 
a) v dotazníku vypracovanom pre účely hodnotenia 
b) na webovej stránke organizácie  
c) počas stretnutia s akademickou obcou organizácie  

 
- V článku III odseku 2 sa v tretej vete nahradzuje slovo vedenie → slovom štatutár a za 

tretiu vetu sa vkladajú vety „V takom prípade je panel povinný tejto požiadavke vyhovieť 
a určiť vhodného experta. Prizvaný expert môže navštíviť organizáciu“.  

 
- Článok III odsek 3 je zmenený nasledovne: 

 Panel sa po preštudovaní akreditačných materiálov stretne s akademickou obcou organizácie, oboznámi sa 
s činnosťou organizácie, pracovnými podmienkami a vedeckými výsledkami. Formu a miesto stretnutia určí 
podpredseda pre príslušné oddelenie vied po dohode so štatutármi jednotlivých organizácií a panelom 

 



- Článok IV odsek 1 a odsek 3 sú zmenené takto:  
Výsledky pravidelného hodnotenia vedeckých organizácií SAV 

1. Výsledky pravidelného hodnotenia tvoria:  
(a) hodnotenie organizácie panelom v troch oblastiach: Kvalita a produktivita; Spoločenský význam a 
Rozvojový potenciál  
podľa nasledovných kategórií: 
A: výborná resp. mimoriadny 
B: veľmi dobrá/-ý  
C: dobrá/-ý 
D: slabá/-ý 
 
(b) Celkové zaradenie organizácie panelom do jednej z kategórií A, B, C alebo D:  
A: výborná/vynikajúca 
B: veľmi dobrá 
C: dobrá  
D: slabá 
… 
3. Hlavný hodnotiteľ predloží Akreditačnej komisii SAV materiály o hodnotení každej organizácie podľa 
odseku 1. 
 

- Článok IV odsek 5 → presunutý v nezmenenej podobe ako článok IV, odsek 8; (príslušné 
odseky sa prečíslujú) 

 
- Článok IV odsek 6 bol schválený v znení:  

P SAV písomne oboznámi organizácie s výsledkami hodnotenia. Súčasťou oznámenia je hodnotiaci materiál 
vypracovaný panelom, vrátane posudku(ov) experta(ov). 

 
- Článok IV odsek 7 (po prečíslovaní odsek 6) sa upravuje takto:  

 Proti rozhodnutiu P SAV o výsledkoch hodnotenia sa organizácia môže odvolať do 21 kalendárnych dní od 
doručenia rozhodnutia. Toto odvolanie postúpi P SAV Akreditačnej komisii SAV. Na rokovaní Akreditačnej 
komisie SAV v tejto záležitosti sa zúčastní štatutárny zástupca hodnotenej organizácie, predseda vedeckej 
rady hodnotenej organizácie (alebo jeho zástupca). Na základe rozhodnutia Akreditačnej komisie bude 
odvolanie postúpené Hodnotiacemu panelu. Panel prijme vo veci obsahu odvolania stanovisko. Akreditačná 
komisia SAV následne prijme vo veci odvolania stanovisko obsahujúce návrh rozhodnutia a postúpi ho P SAV 
na konečné rozhodnutie. Na rokovaní P SAV o konečnom rozhodnutí o odvolaní sa zúčastní štatutár 
odvolávajúcej sa organizácie a predseda vedeckej rady hodnotenej organizácie (alebo jeho zástupca). 

 
- V článku V odseku 5 sa slovo zrušujú mení na → „rušia sa“ 

  
Prílohou Uznesenia č. 1 je aj úplné znenie Zásad. 
 
 

Uznesenie č. 2 
 
Snem SAV poveruje Predsedníctvo SAV pokračovať v zámere transformácie SAV v súlade s uznesením 

k bodu č. 5 zasadania Snemu SAV zo dňa 23. 3. 2011 a dopĺňa podmienky: 

- zachovanie samosprávneho charakteru a celistvosti SAV,  

- prevod majetku štátu v správe SAV a jej organizácií do vlastníctva novovzniknutých v. v. i. SAV.  
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Zásady pravidelného hodnotenia vedeckých organizácií SAV 

 za obdobie 2012 - 2015 
 

 

Pravidelné hodnotenie vedeckých organizácií SAV (ďalej organizácií) vyhlasuje 

a zabezpečuje Predsedníctvo SAV (ďalej P SAV) v zmysle ustanovenia § 10 ods. 5 písm. d) 

zákona č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied (ďalej Zákon o SAV). 

 

 

Článok I. 

Podmienky pravidelného hodnotenia vedeckých organizácií SAV 
 

1. Proces hodnotenia vedeckých organizácií za obdobie 2012-2015 začína schválením 

Zásad pravidelného hodnotenia vedeckých organizácií SAV (ďalej zásady hodnotenia) 

Snemom SAV a zverejnením časového harmonogramu predsedom SAV na základe 

uznesenia Predsedníctva SAV (ďalej P SAV).  

2. Výsledok hodnotenia bude v súlade s § 15 ods. 5 Zákona o SAV jedným z podkladov 

pre rozhodovanie SAV o výške poskytnutých inštitucionálnych finančných prostriedkov 

na činnosť organizácie.  

3. Spôsob hodnotenia organizácií je založený na peer review princípe v kombinácii so 

scientometrickými a ďalšími údajmi.  

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. Činnosť panelu sa riadi štatútom a rokovacím poriadkom schváleným  

P SAV. 

5. V záujme koordinácie procesu hodnotenia organizácií zriaďuje P SAV Akreditačnú 

komisiu SAV. Jej činnosť sa riadi štatútom a rokovacím poriadkom schváleným P SAV. 

6. Všetci hodnotitelia pred začiatkom procesu hodnotenia podpíšu vyhlásenie, že nie sú v 

konflikte záujmov a zaväzujú sa k mlčanlivosti. 

 

 

Článok II. 

Ukazovatele pravidelného hodnotenia vedeckých organizácií 
 

1.  Hodnotenie sa vykonáva v troch hlavných oblastiach: 

 Kvalita a produktivita, 

 Spoločenský význam, 

 Rozvojový potenciál, 

 pričom súčasťou hodnotenia je expertné posúdenie údajov poskytnutých v  dotazníku, 

rozdelených do ôsmich kategórií. 
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1.  vedecké výstupy organizácie, 

2.  ohlasy vedeckých výstupov organizácie, 

3.  vedecké postavenie ústavu v medzinárodnom a národnom kontexte, 

4.  projektová štruktúra, grantové a iné zdroje, 

5.  doktorandské štúdium a iná pedagogická činnosť, 

6.  prínos pre spoločenskú prax, 

7.  popularizácia výsledkov, 

8.  prostredie a manažment: infraštruktúra, personálny rozvoj. 

 

2.  Hodnotenie je výsledkom expertného posúdenia v troch hlavných oblastiach (článok 

2.1) na  základe údajov poskytnutých 

a) v  dotazníku vypracovanom pre účely hodnotenia 

b) na webovej stránke organizácie  

c) počas diskusie s akademickou obcou organizácie.  

 

3.  Dotazník pre účely hodnotenia vypracuje Akreditačná komisia SAV a schvaľuje ho  

P SAV. 

 

 

Článok III. 

Postup pravidelného hodnotenia vedeckých organizácií SAV 

 

1. Organizácia predloží na pravidelné hodnotenie vyplnený akreditačný dotazník 

v anglickom jazyku.  

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 pre hodnotenie činnosti organizácie, štatutár organizácie má právo požiadať 

panel prostredníctvom  Akreditačnej komisie SAV o prizvanie experta do 7 pracovných 

dní od zverejnenia zoznamu. V takom prípade je panel povinný tejto požiadavke 

vyhovieť a určiť vhodného experta. Prizvaný expert môže navštíviť organizáciu. 

Posudok vypracuje do jedného mesiaca po doručení dotazníka konkrétnej organizácie, 

ktorú má hodnotiť.  

3. Panel sa po preštudovaní akreditačných materiálov stretne s akademickou obcou 

organizácie a oboznámi sa s činnosťou organizácie, pracovnými podmienkami  

a vedeckými výsledkami. Formu a miesto stretnutia s akademickou obcou organizácie 

určí podpredseda pre príslušné oddelenie vied po dohode so štatutármi jednotlivých 

organizácií a panelom. 

4. Panel vypracuje celkové hodnotenie organizácie v troch oblastiach: kvalita 

a produktivita, spoločenský význam a rozvojový potenciál. Hodnotenie obsahuje 

kvalitatívne vyjadrenie vedeckej úrovne výsledkov práce organizácie za príslušné 

obdobie vzhľadom na medzinárodné štandardy. Metodika vypracovania a obsah 

hodnotenia je v kompetencii hodnotiaceho panelu, pričom panel sa riadi svojím 

štatútom a rokovacím poriadkom. 
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Článok IV. 

Výsledky pravidelného hodnotenia vedeckých organizácií SAV 
 

1. Výsledky pravidelného hodnotenia tvoria: 

a) hodnotenie organizácie panelom v troch oblastiach: Kvalita a produktivita; 

Spoločenský význam a Rozvojový potenciál podľa nasledovných kategórií: 

A: výborná/-ý resp. mimoriadna/-ý 

B: veľmi dobrá/-ý 

C: dobrá/-ý 

D: slabá/-ý 

 

(b) celkové zaradenie organizácie  panelom do jednej z kategórií A, B, C alebo D: 

A: výborná/vynikajúca 

B: veľmi dobrá 

C: dobrá  

D: slabá 

 

2. Súčasťou celkového hodnotenia organizácie vydaného panelom sú odporúčania na 

odstránenie slabých stránok a na zvýšenie úrovne vedeckého výskumu  do ďalšieho 

pravidelného hodnotenia. 

3. Hlavný hodnotiteľ predloží Akreditačnej komisii SAV materiály o hodnotení každej 

organizácie podľa odseku 1.  

4.  Akreditačná komisia SAV vypracuje odporúčanie pre P SAV na implementáciu 

výsledkov pravidelného hodnotenia. Prípadné nezrovnalosti konzultuje s panelom. 

5.  P SAV písomne oboznámi organizácie s výsledkami hodnotenia. Súčasťou oznámenia 

je hodnotiaci materiál vypracovaný panelom, vrátane posudku(ov) experta(ov). 

6. Proti rozhodnutiu P SAV o výsledkoch hodnotenia sa organizácia môže odvolať do 21 

kalendárnych dní od doručenia rozhodnutia. Toto odvolanie postúpi P SAV 

Akreditačnej komisii SAV. Na rokovaní Akreditačnej komisie SAV v tejto záležitosti sa 

zúčastní štatutárny zástupca hodnotenej organizácie, predseda vedeckej rady hodnotenej 

organizácie (alebo jeho zástupca). Hodnotiaci panel príjme vo veci obsahu odvolania 

stanovisko. Akreditačná komisia SAV následne prijme vo veci odvolania stanovisko 

obsahujúce návrh rozhodnutia a postúpi ho P SAV na konečné rozhodnutie. Na 

rokovaní P SAV o konečnom rozhodnutí o odvolaní sa zúčastní štatutár odvolávajúcej 

sa organizácie a predseda vedeckej rady hodnotenej organizácie (alebo jeho zástupca).  

7.  Po skončení všetkých odvolacích konaní vydá P SAV rozhodnutie o  akreditácii 

všetkým hodnoteným vedeckým organizáciám.  

8. P SAV uznesením rozhodne o implementácii výsledkov pravidelného hodnotenia 

v súlade so zásadami hodnotenia a zásadami tvorby rozpočtu rozpočtových organizácií 

a určenia výšky príspevku príspevkovým organizáciám Slovenskej akadémie vied. 
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Článok V. 

Prechodné a záverečné ustanovenia 
 

1. Činnosť Akreditačnej komisie SAV a panelov sa riadi štatútmi a rokovacími 

poriadkami, ktoré schváli P SAV. 

2. Náklady spojené s prípravou a priebehom hodnotenia organizácií sú súčasťou rozpočtu 

SAV. 

3. Činnosť členov panelov a expertov sa odmeňuje podľa platných európskych štandardov 

formou príkaznej zmluvy. Členovia panelov a experti majú nárok na refundáciu 

cestovných náhrad a ubytovania počas posudzovania na mieste. 

4. Činnosť Akreditačnej komisie SAV a panelov zabezpečuje Úrad SAV a príslušné 

oddelenie vied SAV na základe vopred vypracovaného harmonogramu prípravy 

a priebehu hodnotenia organizácií SAV. 

5. Návrh Zásad pravidelného hodnotenia vedeckých organizácií SAV schválilo 

Predsedníctvo SAV dňa 25. 2. 2016. Snem SAV schválil Zásady pravidelného 

hodnotenia vedeckých organizácií SAV v zmysle ustanovenia § 8 ods.7, písm. g) 

Zákona o SAV na zasadnutí dňa 22. 3. 2016. Zároveň sa rušia Zásady pravidelného 

hodnotenia  organizácií  SAV zo dňa  11. 10. 2011. 

6. Tieto zásady nadobúdajú účinnosť po ich zverejnení na webovej stránke SAV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.    RNDr. Katarína Gmucová, CSc. 

                predseda SAV          predsedníčka Snemu SAV 
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