
Zápisnica zo 65. zasadnutia výboru Snemu SAV, 

ktoré sa konalo 19. 1. 2017 od 13:00 hod. v zasadačke 11A, na Štefánikovej 49. 

 

Prítomní: Z. Bartošová J. Gálik (Videokonferencia), K. Gmucová, F. Gömöry, Ľ. Kľučár, Z. Kusá, K. Nemoga, J. 

Palkovič 

Ospravedlnení: Ľ. Košťál, R. Passia  

Program:  

1. Otvorenie  

2. Schválenie programu zasadania 

3. Informácia o 43. zasadaní P SAV 

4. Príprava volebného zasadania Snemu SAV  

5. Rôzne 

6. Záver 

 

 

Informácie a závery k jednotlivým bodom  

 

K bodom 1 a 2  

Zasadnutie otvorila a jeho ďalší priebeh riadila predsedníčka Snemu SAV K. Gmucová. Za zapisovateľa bol 

určený J. Gálik a za overovateľa J. Palkovič. Program zasadnutia bol schválený.  

 

K bodu 3  

O riadnom 43. zasadnutí Predsedníctva SAV referoval J. Gálik.  

Najdôležitejšie body rokovania zhrnul nasledovne:  

- V rámci kontroly uznesení boli diskutované kritériá kvality monografií. Plnenie uznesenia k tejto téme sa 

posunulo na marec 2017. Hovorilo sa aj o riešení problémov s priestormi na Šancovej ulici.  Problém treba 

riešiť stretnutím a konsenzom štatutárnych zástupcov dotknutých ústavov (EÚ SAV a CSPV SAV). Výsledky 

rokovaní majú byť predložené na rokovanie P SAV vo februári.  

- P SAV rokovalo o implementácii Stratégie ľudských zdrojov pre výskumníkov HRS4R (Human Resources 

Strategy for Researchers). SAV musí zverejneniť vlastnú stratégiu v oblasti ľudských zdrojov a akčný plán na 

verejne prístupnom mieste v angličtine. Po splnení podmienok môže EK dať súhlas s užívaním loga „HR 

Excellence in Research“.  

- P SAV zobralo na vedomie informáciu o zostatku disponibilných zdrojov SAV ku 30. 12. 2016 a ich 

rozdelenia v celkovej výške 409 454 Eur. 

- P SAV prerokovalo a schválilo rozdelenie mzdových prostriedkov na organizácie SAV. V diskusii bol medzi 

inými problémami prerokovávaný aj problém valorizácii, ktoré v rozpočte nie sú zahrnuté. Pre rok 2017 by 

mali byť vo výške 4% od januára 2017 a ďalších 2% od septembra 2017. V odpovedi na otázky prof. Koppel 

uviedol, že zo zákona je valorizácia nárokovateľná len pre rozpočtové organizácie, ale zatiaľ sa vždy podarilo 

vyrokovať valorizáciu aj pre všetky príspevkové organizácie. P SAV počíta s tým, že aj  v roku 2017 sa podarí 



vyrokovať rovnaké podmienky, aj keď výška valorizácii pre príspevkové organizácie presiahla sumu (narástol 

počet príspevkových organizácií), ktorú môže schváliť štátny tajomník, teraz ju musí podpísať minister. 

Jeden z návrhov je zahrnúť tieto valorizácie do dodatku stabilizačnej zmluvy. Na otázku kedy možno 

očakávať valorizačné prostriedky prof. Koppel odpovedal, že pravdepodobne v júni 2017. Pri prechode na v. 

v. i. bude treba valorizačné príplatky vyrokovať, podobne ako to vyrokovali vysoké školy.  

- Prof. Koppel predložil návrh na systémové opatrenie zohľadňujúce získanie vedeckej hodnosti DrSc. vo 

výške 100 Eur mesačne na 100% úväzok. Tento príspevok je určený na mzdu pracovníka s novozískanou 

hodnosťou. Pri zmene úväzku, príp. pri odchode pracovníka, bude príspevok zmenený, príp. zrušený.  

- Koeficient pre MVTS zostáva redukovaný na výške 2500 Eur. V prípade dobrej finančnej situácie môže byť 

výška koeficientu prehodnotená.  

- P SAV vypočulo a schválilo novú riaditeľku Centra spoločenských a psychologických vied SAV Mgr. Denisu 

Fedákovú, PhD. z košického pracoviska CSPS SAV.  

- P SAV schválilo prepracovanú zmluvu o vydávaní Encyclopaedie Beliana medzi SAV a vydavateľstvom 

VEDA. 

- Prof. Ježová predložila návrh zmien vo Fonde Štefana Schwarza. Navrhla zmeniť výšku príspevku z 50% na 

100% so súčasným záväzkom pracoviska pridať pracovníkovi ku mzde predpísanú čiastku. Okrem tohto 

opatrenia sa sa diskutovalo o kompenzačnom príspevku vo výške 150 Euro na mesiac počas určitého 

obdobia, ktoré sa stanoví. Tento príspevok  by mal zabezpečiť, aby príjem doktorandov, ktorí zostanú na 

SAV, nebol po obhajobe nižší ako štipendium. Konkrétne podrobnosti budú v zmysle diskusie rozpracované 

a predložené  P SAV na schválenie.  

- Ľ. Kľučár bol menovaný za člena Akreditačnej komisie (za doc. RNDr. Ľ. Lacinovú, DrSc.).  

- Bol schválený zoznam pracovísk SAV v dislokovaných nehnuteľnostiach spolu s podrobnosťami z katastra, 

hlavne pre účely projektov zo ŠF EÚ.  

- P SAV sa pripojilo ku stanovisku rektorskej konferencie vo veci odpojenia prístupov do databáz spoločnosti 

Elsevier. 

- P SAV odsúhlasilo termíny zasadnutí P SAV v 1. polroku 2017: 9. február, 2. marec, 6. apríl, 11. máj a 1. jún 

(spoločné s novým P SAV) 2017.    

 

K bodu 4  

K. Gmucová otvorila diskusiu k programu volebného snemu návrhom dĺžky diskusie s jednotlivými 

kandidátmi na člena P SAV a prípravou harmonogramu ich prezentácií. Po krátkej diskusii bol prijatý návrh 

na 15minútovú diskusiu. Bolo dohodnuté, že kandidáti prídu na snem v poradí podľa abecedy s jednou 

výnimkou. Kandidát A. Kučera bol zaradený na koniec zoznamu z dôvodu, že jeho kandidatúra musí byť 

potvrdená snemom. Tak v prípade negatívneho stanoviska snemu nevznikne časový prestoj. Dr. Kučera sa 

totiž z objektívnych príčin (technické problémy lietadla, zmeškaný prípoj) nemohol osobne zúčastniť 

rokovania komory, ale bol prostredníctvom telefonickej diskusie vypočutý. Komora odporučila jeho 

kandidatúru prijať. Pozitívne sa k tomu postavili v diskusii aj členovia výboru. 

Začiatok zasadania snemu bol stanovený na 9:00, vypočutie prvého kandidáta je naplánované na 9:30.  F. 

Gömöry navrhol, aby po vypočutí kandidátov bola možnosť spoločnej diskusie členov snemu. Poukázal na 

skutočnosť, že niektorí členovia I. komory snemu si pri prvom kole volieb do Snemu SAV asi dostatočne 

neuvedomili zodpovednosť za zvolenie vedenia SAV, keď odovzdali lístky s jedným, prípadne dvomi 

kandidátmi. Takýmto spôsobom by sa nemuselo P SAV zvoliť nikdy. Chce apelovať na členov snemu aby 



volili zodpovedne. Po dlhšej diskusii výbor snemu tento bod do programu volebného snemu zaradil s tým, 

že príspevky sa nebudú týkať jednotlivých kandidátov. Tieto podmienky budú členom snemu navrhnuté pri 

schvaľovaní programu.  

Po ukončení diskusie s kandidátmi prebehne voľba do P SAV, po spočítaní hlasov vyhlásenie výsledkov v 

Sneme SAV. Po prijatí uznesenia o výsledku volieb (predpoklad okolo 15:00) budú pred Snem SAV pozvaní 

kandidáti, ktorým sa oznámi výsledok volieb. Výbor takto naplánovaný program volebného snemu 

schválil.  

Ďalej boli určení predsedovia a členovia jednotlivých komisií za výbor snemu: 

Zapisovateľka:  Z. Kusá 

Overovateľka:  Z. Bartošová 

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

Mandátová komisia:  Ľ. Kľučár 

Návrhová komisia:  R. Passia 

Ďalšia diskusia sa týkala funkčného obdobia Snemu SAV a termínu zvolenia predsedu SAV. Funkčné obdobie 

snemu končí 23. apríla 2017, predseda SAV musí byť zvolený do 4. apríla 2017 (aby bola splnená podmienka 

daná  Zákonom o SAV). Termín ďalšieho volebného Snemu SAV bol stanovený na 14. marca 2017.  

Je možné, že ani po tomto kole volieb nebude P SAV úplné. V takom prípade bude potrebné uvažovať o 

zmene  Štatútu SAV tak, aby mohol byť predseda SAV volený aj z neúplného P SAV. Predsedníčka Snemu 

SAV bola poverená požiadať v zmysle rokovacieho poriadku predsedníctva akadémie jej predsedu o včasné 

otvorenie Štatútu SAV na návrh výboru snemu. 

K. Gmucová predložila Návrh usmernenia pre vedecké rady ústavov ako postupovať pri návrhu kandidátov 

na voľné miesta v P SAV. Výbor sa uzniesol, že vedecká rada ústavu môže navrhnúť maximálne taký počet 

kandidátov, ktorý sa rovná počtu voľných miest v P SAV za jej oddelenie vied plus jeden. Pre skupiny 

najmenej 5 doktorov vied platia zásady ako pre štandardnú voľbu, t. j. maximálne 2 kandidátov, a každý 

vedúci vedecký pracovník môže byť v maximálne dvoch skupinách. Návrh usmernenia v takomto zmysle bol 

výborom schválený, bude doplnený o konkrétne počty navrhovaných kandidátov po ukončení druhého 

stupňa volieb dňa 2. 2. 2017. 

Výbor aktualizoval Zoznam kvalifikovaných organizačných súčastí organizácií SAV s právom mať zástupcu v 

Sneme SAV. 

Výbor prerokoval aj kreovanie nového Snemu SAV  a rozhodol, že usmernenie k voľbám členov nového 

snemu bude distribuovať súčasne s usmernením pre doplňovacie voľby do predsedníctva akadémie. Návrh 

na určenie tých vedeckých organizácií, ktorých akademické obce budú na základe návrhu špecializovaných 

organizácií (s osvedčením o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj) voliť ich zástupcov v Sneme SAV, bude 

prekonzultovaný s členmi snemu za špecializované organizácie.  

Výsledok volieb nových členov snemu pre funkčné obdobie 2017– 2021 majú vedecké rady oznámiť 

predsedníčke Snemu SAV najneskôr do 10. apríla 2017. Spoločné zasadnutie starého a nového Snemu SAV 

musí byť ešte počas funkčného obdobia starého Snemu SAV, ktoré končí 23. apríla 2017, preto bol termín 

tohto spoločného zasadnutia stanovený na 20. apríla 2017. 

 

K bodu 5  

Členova výboru sa zhodli, že zápisnice zo zasadnutí komôr Snemu SAV pošle členom snemu predsedníčka 

Snemu SAV spoločne, aby sa dodržala rovnaká informovanosť naprieč komorami.  



Výbor snemu poveril K. Gmucovú aby požiadala Ú SAV o prípravu hlasovacích lístkov na volebný snem. 

Posledný bod „Rôzneho“ sa týkal diskusie o obsahu a forme zápisníc z volebných zasadnutí. Členovia výboru 

diskutovali, či má zápisnica zachytávať zhrnutie prezentácií kandidátov, keď už otázky členov snemu 

a odpovede kandidátov zahŕňa. Prišlo k zhode, že v zápisnici, má byť stručný popis priebehu diskusie. 

Predstavy kandidátov o ich pôsobení v P SAV dostali všetci členovia snemu v písomnej podobe a pre záznam 

histórie budú uložené v archíve SAV. Na žiadosť Zuzany Bartošovej, overovateľky zápisnice z rokovania 

Snemu SAV 10. januára 2017, bola táto informácia vložená do zápisu Fedora Gömöryho. 

 

K bodu 6  

Zasadnutie bolo ukončené o 17:15.  

 

 

V Bratislave, 25. 1. 2017  

znenie opravené na zasadaní výboru Snemu SAV 2. 2. 2017 

 

              Katarína Gmucová  

         predsedníčka Snemu SAV  

 

 

Zapísal: Ján Gálik  

Overil: Ján Palkovič 


