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Zápisnica zo zasadnutia Snemu SAV dňa 15.  decembra 2016 od 11:00 hod. 

v aule SAV v priestoroch Jedálne a spoločenského centra  

v areáli SAV na Patrónke v Bratislave. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

PROGRAM: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Voľba pracovných komisií (mandátovej, volebnej a návrhovej) 

4. kontrola zápisnice 

5. Kontrola plnenia uznesení snemu 

6. Plnenie harmonogramu volieb kandidátov na členov P SAV 

7. Doplňovacie voľby do Vedeckej rady SAV 

8. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu Zásad tvorby rozpočtu rozpočtových organizácií 

9. Odpočet činnosti P SAV za rok 2016 

10. Informácia o aktuálnej situácii v SAV 

11. Rôzne 

12 Záver 

 

Informácie k jednotlivým bodom 

bod 1  

Zasadnutie Snemu otvorila predsedníčka Snemu SAV Katarína Gmucová. Privítala nového člena I. 

komory Snemu SAV Karola Flachbarta, predstavila  nového člena výboru za II. komoru Ľubora Košťála 

a informovala o zvolení Ľuboša Kľučára za predsedu II. komory snemu SAV. 

 

bod 2 

Program snemu bol jednohlasne schválený. 

 

bod 3 

Voľba pracovných skupín:  

Návrhová komisia: R. Passia (predseda), D. Michniak, M. Hnatko 

Mandátová komisia: J. Gálik (predseda), F. Gömöry, J. Palkovič 

Volebná komisia: K. Nemoga (predseda), Ľ. Kľučár, J. Palkovič 

Volebná subkomisia I. komory: K. Nemoga (predseda), M. Tyšler, K. Flachbart 

Volebná subkomisia II. komory: Ľ. Kľučár (predseda), Š. Faix, Š. Zorad 

Volebná subkomisia III. komory: J. Palkovič (predseda), V. Páleník, S. Konečný 

Za zapisovateľku bola zvolená Z. Kusá, za overovateľa Ľ. Košťál. 

 

bod 4  

K. Gmucová informovala o požiadavke E. Nemcovej doplniť jej vyjadrenie v zápisnici zo snemu SAV 

dňa 22. 9. 2016, ktoré sa týkalo zdôvodnenia jej návrhu uznesenia k neodkladnému rozhodnutiu k 
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podaniu OZ Veda a výskum. Po zoznámení sa s textom doplnenia snem prijal uznesenie, ktorým 

vyjadruje súhlas s doplnením zápisnice v súlade s požiadavkou E. Nemcovej. 

 

Bod 5 

 K. Gmucová informovala o plnení uznesení snemu SAV. Všetky uznesenia sú buď splnené, alebo v 

prípade Uznesenia č. 2 z 22. marca 2016 a uznesenia k bodu 5 programu z 8. apríla 2014 plnené 

priebežne.  Snem vzal na vedomie kontrolu uznesení. 

 

Bod 6 

 V rámci bodu Kontrola harmonogramu  prípravy volieb do P SAV K. Gmucová  upozornila, že ak bude 

diskusia k tomuto bodu, kandidáti do P SAV, členovia P SAV a zástupcovia odborových zväzov musia 

opustiť sálu. Ďalej informovala o plnení dvoch kontrolovateľných termínov – o termíne odovzdania 

a termíne otvárania obálok. Všetky podané návrhy boli riadne zaevidované. V pondelok 12. 12. 2016 

bol zvolaný výbor s cieľom otvoriť obálky s kandidatúrami. V úvode zasadnutia výbor prijal uznesenie 

o nakladaní s návrhmi, ktoré nebudú z hľadiska volebného poriadku úplné.  Výbor sa tiež zaoberal 

riešením možnej situácie, ak v niektorom návrhu budú chýbať konkrétne ciele kandidáta na člena 

predsedníctva akadémie počas funkčného obdobia. Táto požiadavka omylom nebola zmienená 

v citáte z volebného poriadku uvedenom v Usmernení pre vedecké rady organizácii SAV vo veci volieb 

do Predsedníctva SAV pre funkčné obdobie 2017 – 2021, ktoré schválil výbor snemu. Výbor prijal 

zápisnične uvedeným uznesením návrh riešenia situácie predtým, ako otvoril doručené obálky. Po 

otvorení obálok a kontrole úplnosti návrhov výbor konštatoval, že všetky doručené návrhy obsahovali 

konkrétne ciele kandidátov. K. Gmucová ďalej informovala, že v prípade jedného materiálu výbor 

vyjadril obavu, že nebol doručený s originálom podpisu, a v jednom chýbal súhlas s osobnou 

prezentáciou kandidáta na sneme. Rokovanie výboru bolo preto prerušené a výbor uložil 

predsedníčke, aby vyzvala týchto kandidátov na doplnenie svojich materiálov. Obaja kandidáti tak 

obratom urobili. Zasadnutie výboru bude pokračovať po ukončení dnešného rokovania snemu.  

V diskusii odznela otázka L. Hluchého, kedy sa snem dozvie mená kandidátov a odpoveď K. 

Gmucovej, že sa tak stane 16. 12.  Snem potom hlasovaním vzal na vedomie informáciu o plnení 

harmonogramu volieb kandidátov na členov P SAV.  

Bod 7  

K. Gmucová informovala, že z dôvodu odstúpenia jedného člena Vedeckej rady SAV je potrebné 

vykonať doplňovacie voľby do Vedeckej rady SAV. Na uvoľnené miesto P SAV navrhlo prof. P. Sováka, 

rektora UPJŠ, ktorý s kandidatúrou súhlasil. Materiály o kandidátovi boli členom snemu zaslané 

vopred. E. Majková sa podujala  predstaviť kandidáta, jeho oblasť bádania a medzinárodné 

spolupráce. Jeho členstvo vo Vedeckej rade bude podľa nej prínosom pre SAV. K. Gmucová potom 

vysvetlila spôsob hlasovania v tajných voľbách a odovzdala riadenie volieb volebnej komisii 

a subkomisiám.  Po prebehnutí volieb a sčítaní hlasov K. Gmucová zoznámila prítomných  

s výsledkami. P. Sovák bol zvolený do VR SAV na funkčné obdobie 2013 – 2017 tajnou voľbou po 

komorách s percentuálnym podielom hlasov 87,5 % .  

Bod 8  

J. Koppel predstavil návrh Zásad tvorby rozpočtu RO a určenia výšky príspevkov PO SAV na rok 2017. 

Východiskom návrhu Zásad je výška rozpočtovej kapitoly SAV schválená NR SR. Prostriedky kapitoly 
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SAV budú v r. 2017 v porovnaní s r. 2016 zvýšené o mzdovú valorizáciu. J. Koppel uviedol, že oproti 

roku 2016 P SAV neplánuje zadržať  5 % mzdových prostriedkov na výkonové financovanie, pretože v 

r. 2017 sa bude testovať nový systém výkonového hodnotenia organizácií zatiaľ bez finančných 

dopadov pre organizácie. Z toho dôvodu je vypustený odsek o zadržaní 5 % MP, ktorý bol v minulých 

rokoch súčasťou Zásad.  

Po otvorení diskusie sa prihlásila O. Križanová s otázkou, či to znamená, že sa mzdové prostriedky 

nebudú zadržiavať. J. Koppel potvrdil, že organizácie dostanú 100 % a urobí sa len skúšobné  testovanie 

hodnotenia.  

K. Kollár predniesol návrh uznesenia k bodu D Zásad, ktoré by trvale ustanovovalo percentuálny podiel 

rozpočtu určený na podporu vydávania periodických publikácií. Návrh zdôvodnil tým, že situácia 

s financovaním časopisov je nestabilná, a krátenie najviac postihlo najlepšie časopisy, čo považuje za 

anomáliu, ktorá ide proti duchu vyzdvihovaného výkonového financovania. J. Koppel nesúhlasil 

s návrhom K. Kollára a to z dôvodu nedostatku prostriedkov v 630, ktoré by mali byť prednostne využité 

na veci celoakademického záujmu a časopisy nie sú relevantné pre všetkých.  Z. Kusá na to vo faktickej 

poznámke namietla, že zo 630 sa financujú aj veci ako vysokorýchlostný počítač Aurel, ktoré neslúžia 

všetkým; III. OV ho vôbec nevyužíva. Naopak, časopisy sú práve pre toto OV vysoko relevantné.   

K. Kollár vyzval K. Nemogu, aby sa ako tajomník edičnej komisie vyjadril k téme. K. Nemoga vyzdvihol 

význam časopisov, ale vyjadril pochybnosť o tom, či môžeme zaviazať predsedníctvo, aby určilo 

konkrétny podiel z rozpočtu SAV určený pre časopisy a či sa dá takéto percento správne určiť. D. 

Podmaková vo svojom vystúpení podotkla, že by sme mali rešpektovať potreby rôznych oddelení vied 

a z trojnohej stoličky, na ktorej sedíme, nemôžeme jednu nohu (stále) podpiľovať. Pripomenula aj 

pozorovateľný rast kvality časopisov a jeho súvislosti. J. Sedlák uviedol, že vo financovaní časopisov sme 

klesli na úroveň roku 2008, spôsob financovania časopisov nie je previazaný na európsky trend Open 

Access, chýba koncepcia edičnej politiky. Ako ideál spomenul princíp „hodnota za peniaze“.  J. Koppel 

súhlasil, že najlepšie časopisy by nemali doplatiť na krátenie rozpočtu. Návrh na krátenie predkladala 

edičná rada a v jej rukách bolo dohliadnuť, aby časopisy vo vyšších kvartiloch neboli ukrátené. Podľa 

jeho názoru by sme mali financovať najlepšie časopisy. K. Nemoga povedal, že selektívnosť  sa mu 

nepáči, mohlo by to vyzerať, že uvažujeme, že v akadémii by sme mali financovať len najlepšie ústavy – 

treba sa zamyslieť nad každým časopisom. J. Sedlák doplnil, že kým nemáme konkrétnu koncepciu, 

nemá zmysel krátiť výdavky. M. Tyšler vystúpil s odporúčaním uvažovať o prechode časopisov na 

elektronickú formu - vzhľadom na veľké náklady na tlač, na čo D. Podmaková vystúpila s dôvodmi 

podporujúcimi tlač časopisov a význam tlačených časopisov podporil aj K. Nemoga. K. Gmucová vrátila 

debatu k návrhu K. Kollára a uviedla, že jeho návrh uznesenia sa jej vidí neúplný, chýba stanovenie 

percenta rozpočtu, ktoré má byť vyčlenené na časopisy. J. Koppel uviedol, že vzťahovať percento 

k celému rozpočtu je problematické, pretože sa v ňom zvýšil podiel miezd,  a nesprávne určené percento 

by mohlo ohroziť plnenie iných výdavkov zo 630-tky alebo by vo výsledku mohlo znamenať aj nižšiu 

sumu pre časopisy ako v tomto roku. K. Kollár uviedol, že percento by sa malo stanoviť po dohode 

s kompetentnými. K. Marhold vyjadril počudovanie, že v III. OV došlo k problému, ktorý viedol k podaniu 

tohto návrhu – v II. OV neuberali financie najkvalitnejším časopisom. K. Kollár  požiadal D. Podmakovú 

ako predsedníčku edičnej komisie o vysvetlenie. D. Podmaková uviedla, že použili vzorec K. Nemogu. K. 

Gmucová dala hlasovať  o návrhu uznesenia, ktoré predložil K. Kollár.  Návrh získal podporné hlasy len 

v III. komore (12 za, 11 proti,  22 sa držali) a nebol prijatý.   
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Diskusia pokračovala otázkou J. Kopáčka, ktorý sa pýtal na prostriedky na program štipendistov SAV. 

Koppel objasnil, že je to dobiehajúci program, ktorý bežal pred SASPRO. Nie sú tu nové výzvy, len 

trvajúce záväzky  pre dvoch štipendistov. K. Flachbart sa pýtal, či výkonové financovanie nebude v roku 

2017 podporené. Zopakovaná bola informácia, že nie. V nadväznosti na tému výkonového financovania 

K. Iždinský nastolil tému hodnotenia výkonnosti: ako vyzerá práca na „robustnom a transparentnom 

systéme hodnotenia“, o ktorom sa hovorilo na ostatnom zasadaní snemu. J. Koppel uviedol, že sa 

pripravuje, v rámci oddelení sa zlaďujú predstavy a 20. 12. k téme zasadá P SAV.  

L. Hluchý vyjadril domnienku, že rozpočet väčšmi podporuje projekty určitých ústavov a žiadal vyjasniť 

pravidlá projektovej podpory, ako príklad zmienil projekt Incomera.  Vysvetlenie podal D. Gálik, ktorý 

deklaroval snahu zaisťovať výzvy pre všetky OV a disciplíny.  

J. Kopáček upozornil na potrebu riešiť nízke nástupné platov mladých pracovníkov po získaní PhD., čo je 

problém, na ktorý upozorňovali aj panely zahraničných hodnotiteľov. D. Ježová informovala 

o vykonávaných krokoch v tomto smere.  K. Nemoga k samotnému návrhu zásad uviedol, že by bolo 

žiaduce mať tam aj konkrétne čísla, aby sme sa mohli k veciam kompetentne vyjadriť, v minulom roku 

sme mohli vidieť aj navrhované číselné hodnoty, tentoraz nie. J. Koppel vysvetlil tento nedostatok 

finančným deficitom a nemožnosťou kreovať deficitný rozpočet. Ešte raz pripomenul, že rozpočet je síce 

vyšší o 1,6 mil. eur v porovnaní s rokom 2016, ale v tom je valorizácia, v materiáloch a službách (630) 

smerujeme k dosť diskomfortnému rozpočtu.  

Z. Kusá predniesla návrh vložiť do Zásad v časti zmieňujúcej sa o nakladaní s prostriedkami získanými za 

odplatný prevod budov odsek, ktorý by zaviazal 80 % zo získanej sumy použiť na výstavbu 

spoločenskovedného pavilónu. Návrh zdôvodnila tým, že prísľub použiť prostriedky z odpredaja 

nadbytočných budov na výstavbu pavilónu existuje už dlhší čas, ale len v ústnej podobe a bolo by 

vhodné dať mu záväznejšiu podobu, keďže sa blížia voľby do P SAV a v predsedníctve môžu nastať 

zmeny a na prísľub sa môže zabudnúť. Uviedla tiež, že výstavba pavilónu neprinesie úžitok len III. OV, 

ale je to v celoakademickom záujme, pretože sa tým uvoľnia ubytovacie kapacity, ktoré v SAV chýbajú 

(niekoľko spoločenskovedných ústavov sídli v budove,, ktorá mala slúžiť účelu ubytovania pre 

doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov). 

 J. Koppel reagoval na návrh Z. Kusej upozornením, že ho mala vztiahnuť k príspevkovým organizáciám 

a nie rozpočtovým, ako to chybne urobila. Predseda SAV P. Šajgalík reagoval informáciou o problémoch 

s predajom. V. Páleník ako riešenie podal návrh týkajúci sa príspevkových organizácií, ktorý stanovoval, 

aby návrh o použití prostriedkov z odpredaja v ľubovoľnej organizácii SAV podával podpredseda za III. 

OV.  Podľa J. Koppela by takáto kompetencia vyvolávala napätie, V. Páleník sa domnieval, že by 

nemusela, ak je tu džentlmenská dohoda. P. Šajgalík v návrhoch vidí výraz nedôvery k predsedníctvu. K. 

Iždinský uviedol, že použitie prostriedkov z odpredaja je citlivá téma, ale ústny záväzok použiť ich aj na 

výstavbu spoločenského pavilónu tu je, opakovane sa pripomínal a nik ho nespochybnil.  Vzhľadom na 

potrebu viaceré veci prediskutovať a vyjasniť si K. Gmucová vyhlásila obednú prestávku. 

Po ukončení prestávky sa snem vrátil k tomuto bodu a prerokúvanému návrhu.  Ako prvý vystúpil E. 

Višňovský. Informoval, že od nástupu do funkcie niekoľkokrát rokoval s riaditeľmi všetkých ústavov, 

ktoré sa presťahovali do Pavilónu lekárskych vied SAV a Pavilónu materiálových vied SAV v Bratislave, a 

všetci súhlasili s poskytnutím podstatnej časti prostriedkov získaných z odplatného prevodu 

nehnuteľného majetku v ich správe pre výstavbu pavilónu. Opísal štandardnú procedúru rozhodovania 

o prostriedkov z odpredaja. Navrhol, aby snem vzhľadom na komplexnosť veci výstavby Pavilónu 

presunul túto tému na ďalšiu schôdzu. J. Kopáček podporil návrh E. Višňovského presunúť otázku 
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financovania výstavby spoločenskovedného pavilónu na ďalší snem, pretože blížiace sa voľby by  

vytvárali neprimeraný tlak na hlasovanie kandidátov do predsedníctva. J. Páleník následne stiahol svoj 

návrh. Z. Kusá tiež stiahla svoj návrh a uviedla, že neprednesie ani ďalší pripravený návrh týkajúci sa 

prostriedkov na výstavbu. Uviedla, že zápisnične zaznamenaná podpora výstavby pavilónu 

z prostriedkov z odpredaja, je určitým druhom záväzku a tým dosiahla cieľ,  ktorý  motivoval jej návrh. 

Bod 9 a bod 10:   

P. Šajgalík začal prezentáciu Odpočtu činnosti SAV za rok 2016 a rozpravu o aktuálnej situácii v SAV  

apelmi na dôveru voči predsedníctvu a pripomenul rozdelenie kompetencií v SAV. Konštatoval 

vytvorenie dlhodobého zámeru rozvoja SAV 2020, projekt Otvorenej akadémie, zlepšenie imidžu SAV 

v médiách. Podarilo sa získať podporu podnikateľov aj pri angažovaní sa za schválenie zákona o v. v. i., 

ktorý bude pravdepodobne zaradený na januárové rokovanie vlády, je tu aj silná podpora ministra.  P 

SAV vedie proaktívnu politiku smerom k vláde. SAV vyjadruje ochotu pripraviť analýzy pre decíznu sféru. 

Na P SAV vytvorili odbor „Inštitút“ strategických štúdií. Ministerstvo hospodárstva napríklad prejavilo 

záujem o vypracovanie štúdie o dopadoch Brexitu na hospodárstvo SR. Na podnet V. Páleníka oslovili 

Ministerstvo financií SR a ďalšie ministerstvá s ponukou na spoluprácu. P. Šajgalík ďalej spomenul dva 

formáty programov, ktoré pripravuje SAV v spolupráci s RTVS – kontaktnú reláciu o aktuálnych 

problémoch spoločnosti a reláciu veda.sk.  

Prebiehajúce pravidelné hodnotenie ústavov SAV prostredníctvom panelov zahraničných expertov 

pomohlo otvoriť diskusiu o hodnotení vedeckej práce. P. Šajgalík zdôraznil, že v P SAV si uvedomujú, že 

všetky vedecké disciplíny sa nedajú hodnotiť rovnakým metrom. Gesciu nad hľadaním spoločného 

pohľadu na hodnotenie vedeckej práce má III. OV, a dá sa konštatovať približovanie názorov. P. Šajgalík 

hovoril ďalej o spoločnej iniciatíve s rektormi týkajúcej sa prípravy koncepcie štátnej vednej politiky. 

Existujúci dokument je už časovo neaktuálny. Minister školstva podporuje tento spôsob prípravy 

dokumentu. P. Šajgalík pripomenul odvrátenie hrozby viazania rozpočtu SAV z dôvodu podpory 

mliekarov a platov učiteľov. Pôvodné viazanie rozpočtu SAV bolo po intervencii u ministra financií 

kompenzované, pretože ministerstvo uznalo že viazanie je v rozpore so stabilizačnou zmluvou 

uzavretou so SAV.  

P. Šajgalík sa následne vyjadril k SASPRO programu, ktorý sa ukazuje efektívnejšie postavený ako projekt 

Návrat, ktorý organizuje ministerstvo. Náš systém je lepší,  pretože dáva trojročnú perspektívu, kým ten 

vládny je kvázi náborový príspevok. Vyzdvihol projekt Beliana ako výkladnú skriňu SAV. Je podporený 

zmluvou až do roku 2031. Pripravuje sa jej elektronická verzia. Vyjednáva sa o korpuse. Predseda hovoril 

aj o získanej podpore vysokovýkonného počítača. Vyjadril sa k projektu CEMEA a informoval o jeho 

finančnom krytí. Zároveň požiadal všetkých diskutérov o tomto projekte, aby sa vyjadrovali len na 

základe overených informácií. Ďalej sa vyjadril k doktorandskému štúdiu a potrebe väčšej 

internacionalizácie našej práce, ktorú naznačil aj panel hodnotiteľov a o krokoch, ktoré vykonávajú pre 

získanie doktorandov zo zahraničia. Potrebnú úpravu legislatívy sa zatiaľ nepodarilo dosiahnuť. J. Koppel 

doplnil informáciu o rokovaní s výborom parlamentu o prostriedkoch na podporu chodu 

vysokovýkonného počítača a ďalších rokovaniach. 

D. Ježová informovala o úspechu mladých vedcov zo SAV v súťaži Študentská osobnosť Slovenska 

organizovanej Junior Chamber International-Slovakia. 3 z 12 ocenených boli zo SAV a hlavnú cenu 

získala doktorandka z Ústavu polymérov SAV.  

Nasledovala diskusia. Ako prvý vystúpil L. Hluchý, ktorý sa rozsiahlo venoval projektu CEMEA a kritizoval 

niektorých členov P SAV, ktorí sa podľa neho venujú tomuto projektu namiesto práce v P SAV. P. Šajgalík 
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sa následne ohradil proti domnienkam, ktoré L. Hluchý formuloval a proti jeho hodnoteniu niektorých 

členov predsedníctva. Upozornil L. Hluchého na možnosti demokratických procedúr (odvolávanie členov 

P SAV), ktoré má k dispozícii.  

P. Šajgalík sa veľmi podrobne venoval aj histórii projektu, obdobiu, v ktorom sa bolo možné prihlásiť 

do výzvy. Taktiež sa dotkol finančných otázok projektu CEMEA. Žiadal, aby na vedeckej pôde rozhodovali 

fakty. L. Hluchý na to predostrel ďalšiu sadu námietok týkajúcich sa uchádzania sa o projekty a podpory 

ministerstva.  

O. Križanová sa pýtala na SASPRO. Uznáva jeho význam, no nie všetci riešiteľa podľa nej spĺňajú 

deklarované parametre excelentnosti. E. Majková informovala o výzve všetkým riešiteľom projektov 

SASPRO, aby podávali ERC granty. Dúfa, že časť SASPRO štipendistov bude mať dobré výsledky. 

Pripravuje sa novú výzvu SASPRO, v ktorej by mali byť jasnejšie formulované kritériá excelentnosti 

kandidátov. Dr. Križanová ocenila tento zámer. K. Fröhlich pozval prítomných na seminár študentov 

SASPRO, ktorý bude vo februári. K. Gmucová sa pýtala na spôsob kontroly výsledkov SASPRO. K. Fröhlich 

vysvetlil ročný cyklus prezentácie výsledkov. Na otázku K. Flachbarta, aké sú „odozvy“ od účastníkov 

zahraničného panelu akreditačného konania, P. Šajgalík povedal, že zrejme organizácií, ktoré majú 

úlohu lídrov v európskom výskumnom priestore, bude menej. Inštitúcií, ktoré významne prispievajú 

k výskumu na európskej úrovni, bude pravdepodobne dosť. Aj na základe pripomienok členov panelov 

k definícii jednotlivých kategórií výkonnosti inštitúcií je možné, že výsledky sa ešte budú rekalibrovať. 

Panely oceňovali najmä doktorandov, s ktorými sa im dobre diskutovalo. Hodnotenie bude pre nás 

dôležitým meradlom, pretože trendy neobjektívneho nadhodnotenia hodnotiteľmi vo VEGA a APVV nás 

zavádzajú. M.  Omastová doplnila, že hodnotenia sú známe, ale dôverné. Každý ústav dostane od panelu 

odporúčania a odporúčania budú adresované aj SAV a vláde.   

Bod 11 

V rámci Rôzneho sa V. Páleník pýtal na situáciu s programom ESO, či ho nenahradili  projektom Hodnota 

za peniaze, v rámci ktorého sa hodnotia verejné výdavky a posudzuje hodnotu produktu  - a ak áno, ako 

sa k tomu postaviť. J. Koppel odpovedal, že komunikácia s MV SR sa dávnejšie prerušila zo strany 

ministerstva. Bol návrh vyradiť ESO zo strednodobých úloh SAV. P. Šajgalík doplnil, že projekt Hodnota 

za peniaze sa nás zatiaľ netýka, dôležité ale je, aby sme sa sami dohodli, ako budeme merať svoje 

výkony. Ak sa na tom nedohodneme, urobí to za nás niekto iný. Je to úloha pre nové predsedníctvo.       

J. Kopáček informoval o zasadnutí nového predsedníctva VEGA, o presune školskej VEGA na CVTI 

a diskutovanej potrebe prehodnotiť bodovanie vo VEGA. E. Majková sa zmienila o výmene príslušných 

zodpovedných pracovníkov v CVTI, čo môže komplikovať spoluprácu. 

K. Fröhlich v rámci tohto bodu predstavil projekt CEMEA, jeho zámery, prípravu, výberovú procedúru,    

hodnotenia a záväzky. Potom informoval o problémoch s Výpočtovým strediskom, o odvolaní riaditeľa, 

strategických rokovaniach s jeho pracovníkmi zameranými najmä na otázku ako financovať 

vysokovýkonnú techniku. Povedal, že ak sa naplnia dohodnuté zámery, v budúcnosti nebudú finančné 

problémy.  

Do diskusie sa následne zapojil L. Hluchý a opakoval svoje výhrady voči projektu CEMEA a aj voči tomu, 

že podpredseda pre I. OV tomuto projektu podľa neho venuje všetok svoj čas. K. Fröhlich odpovedal, že 

vníma jeho výhrady ako osobné útoky voči nemu. Pripomenul, že projekt bol zastrešovaný SAV pretože 

bol považovaný za pilotný projekt s účasťou organizácií zo všetkých troch oddelení vied a ak by sa 

podaril, mali  by z neho prospech aj ďalšie ústavy SAV, pretože projekt je zameraný na transfer 
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technológií, kde máme slabiny s prenášaním poznatkov do praxe. K. Gmucová vyjadrila názor, že L. 

Hluchý sa svojim vyhlásením o 100 % pracovnej doby K. Fröhlicha venovanej projektu pohybuje za 

hranicou etického kódexu, nakoľko o tom nemôže mať vedomosť. 

M. Koóš vystúpil s kritikou na informovanie v médiách o nositeľoch ERC grantov zo Slovenska, v rámci 

ktorého nespomínali pracovníka Chemického ústavu ako nositeľa ERC grantu a mediálny odbor SAV túto 

informáciu nezachytil a nežiadal o opravu. P. Šajgalík žiadal informáciu o médiu, kde sa mylná informácia 

objavila a prisľúbil podniknúť patričné kroky.   

Po ukončení diskusie K. Gmucová dala hlasovať o tom, že Snem berie správu o činnosti P SAV za rok 

2016 a Správu o aktuálnej situácii na vedomie.  Snem vzal obe správy na vedomie.  

D. Michniak sa ešte vrátil k téme SASPRO a spýtal sa na počet uchádzačov,  úspešnosť jednotlivých  

ústavov a vyhliadky na schválenie návrhu zákona  o  v. v. i.  Základnú informáciu o návrhu zákona podal 

J. Koppel. Informácie o počtoch SASPRO uchádzačov  podali E. Majková, P. Šajgalík, Z. Kusá a D. Gálik, 

ktorý uviedol, že na Filozofický ústav sa obrátilo až 70 záujemcov o SASPRO, z nich odporučili len časť. 

E. Majková hovorila o kritériách, ktoré uplatnili na Fyzikálnom ústave. L.  Hluchý uviedol, že očakával, že 

SASPRO štipendisti prinesú projekty. J. Kopáček na to reagoval výzvou rešpektovať predvianočný čas a 

nepokračovať v sporoch.  

 

Bod 12 

V závere rokovania K. Gmucová pripomenula volebný harmonogram a požiadala členov snemu 

o dochvíľnosť na volebnom rokovaní snemu dňa 10. 1. 2017, na ktorom sa predstaví 20 kandidátov.  

Potom zaželala prítomným pekné sviatky a ukončila rokovanie.  

 

V Bratislave, 23. 12. 2016 

 

Zapísala: Z. Kusá            Katarína Gmucová 

Overil: Ľ. Košťál            predsedníčka Snemu SAV 
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Príloha č. 1 

Zoznam uznesení Snemu SAV zo dňa 15. 12. 2016 

 

Uznesenie č. 1 

Zápisnica z predchádzajúceho zasadnutia Snemu SAV konaného dňa 22. septembra 2016 bude na 

žiadosť členky snemu E. Nemcovej doplnená o text: „V záujme vyvarovania sa situácie, že by Snem 

SAV prijal rozhodnutie, ktoré by kolidovalo s vykonateľnosťou neodkladného opatrenia, požiadala E. 

Nemcová o odročenie uvedeného bodu rokovania na nasledujúce zasadnutie Snemu SAV, keď budú 

zúčastnené strany oboznámené s textom neodkladného opatrenia.” 

 

Uznesenie č. 2 

Snem SAV berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení Snemu SAV. 

 

Uznesenie č. 3 

Snem SAV berie na vedomie informáciu o postupe výboru Snemu SAV pri plnení harmonogramu 

volieb do P SAV.  

 

Uznesenie č. 4 

Snem SAV tajnou voľbou po komorách zvolil za nového člena Vedeckej rady SAV vo funkčnom období 

2013 - 2017 prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc. 

 

Uznesenie č. 5 

Snem schvaľuje Zásady tvorby rozpočtu rozpočtových organizácií a určenia výšky príspevku 

príspevkovým organizáciám Slovenskej akadémie vied na rok 2017. 

 

Uznesenie č. 6 

Snem SAV berie na vedomie odpočet činnosti P SAV za rok 2016 a informáciu o aktuálnej situácii 

v SAV, ktoré predniesol predseda SAV Pavol Šajgalík. 


