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Zápisnica zo 67. zasadnutia výboru Snemu SAV,  
ktoré sa uskutočnilo dňa 28. 2. 2017 (utorok) od 13:00 hod. v miest. č. 11 v budove P SAV 

na Štefánikovej 49 v Bratislave 
 

Prítomní: Z. Bartošová J. Gálik, K. Gmucová, F. Gömöry, Ľ. Kľučár, Ľ. Košťál, Z. Kusá, K. 
Nemoga, J. Palkovič, R. Passia 
 
Program: 
1. Otvorenie  
2. Schválenie programu zasadania 
3. Otváranie obálok s návrhmi na voľbu kandidátov na členov P SAV, kontrola úplnosti 

návrhov, vyhotovenie zoznamu kandidátov pre doplňovacie voľby členov P SAV vo 
funkčnom období 2017 – 2021 

4. Príprava volebných zasadaní Snemu SAV 
5. Informácia o 44. zasadnutí P SAV (R. Passia) 
6.          Informácia o mimoriadnom zasadnutí P SAV (Ľ. Kľučár) 
7. Rôzne 
8. Záver 
 
 
K bodu 1 
Predsedníčka Snemu SAV K. Gmucová otvorila zasadnutie výboru snemu, ktoré aj ďalej 
viedla. V úvode navrhla rozšírenie programu o informáciu o mimoriadnom zasadnutí P SAV, 
ktorú pripravil Ľ. Kľučár. Za zapisovateľov boli určení R. Passia a Ľ. Kľučár, overovateľkou sa 
stala Z. Kusá. 
 
K bodu 2 
Výbor snemu jednomyseľne schválil doplnený program zasadnutia. 
 
K bodu 3 
Výbor snemu schválil nasledovné uznesenie: 
Uznesenie č. 1 
Ak po otvorení obálky s návrhom na voľbu kandidáta na člena P SAV na zasadaní výboru 
Snemu SAV výbor snemu zistí, že návrh neobsahuje všetky písomné materiály požadované 
Volebným poriadkom snemu na voľbu kandidátov na členov predsedníctva akadémie, bude 
postupovať spôsobom obdobným ako v prvom kole volieb. 
 
Výbor snemu otvoril obálky s kandidatúrami do P SAV a skontroloval požadované náležitosti 
prihlášok kandidátov na členov P SAV. Všetky materiály boli z formálneho aj obsahového 
hľadiska v poriadku. Následne výbor vyhotovil zoznam kandidátov pre doplňovacie voľby 
členov P SAV vo funkčnom období 2017 – 2021. Do volieb sa prihlásili štyria kandidáti (v 
abecednom poradí): G. Bianchi, M. Lubyová, V. Páleník, M. Venhart (viď aj prílohy tejto 
zápisnice).  
Uznesenie č. 2 
Výbor snemu vyhotovil Zoznam kandidátov na člena predsedníctva akadémie vo funkčnom 
období 2017 – 2021 v rámci doplňovacích volieb, ktorý je prílohou tejto zápisnice.  
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K bodu 4 
Na základe počtu nominovaných kandidátov nebolo potrebné využiť Uznesenie č. 4 zo 
zasadania Snemu SAV dňa 2. 2. 2017 (Snem SAV berie na vedomie návrh harmonogramu 
doplňovacích volieb do P SAV, ktorý môže výbor snemu upraviť podľa počtu prihlásených 
kandidátov.) Výbor pripravil harmonogram prezentácií kandidátov na členov P SAV vo 
funkčnom období 2017 – 2021, ktorý je prílohou tejto zápisnice.  
 
Uznesenie č. 3 
Výbor snemu schválil harmonogramy prezentácií kandidátov na členov P SAV na zasadaniach 
14. marca 2017 a rozhodol, že bude akceptovať výnimky v poradí prezentácií, pokiaľ sa 
niektorí kandidáti na výmene vopred dohodnú a oznámia túto zmenu predsedníčke snemu K. 
Gmucovej do piatku 10. 3. 2017. 
 
Prvé volebné zasadnutie Snemu SAV sa začne v utorok 14. marca 2017 o 9:00 hod. Po 
prezentácii všetkých kandidátov pred plénom snemu zasadnú I. a III. komora, v ktorých je 
potrebné vykonať prvý stupeň doplňovacích volieb, a po ich zasadnutiach bude Snem SAV 
pokračovať v rokovaní 14. marca 2017 od 13:00 hod. druhým stupňom doplňovacích volieb. 
Výbor Snemu SAV schválil aj program zasadnutí snemu a program volebných zasadnutí I. 
a III. komory Snemu SAV. Výbor snemu navrhuje pre prípadné ďalšie doplňovacie voľby 
nasledovný harmonogram: Volebné zasadnutia sa uskutočnia v utorok 4. apríla 2017. 
Uzávierka podávania prihlášok pre toto volebné zasadnutie bude 28. marca 2017 a otváranie 
obálok výborom Snemu SAV sa uskutoční 30. marca 2017.   
Výbor snemu ďalej schválil program rokovania a návrhy na zapisovateľov, overovateľov 
a predsedov jednotlivých komisií pre zasadnutie Snemu SAV a zasadnutia I. a III. komory dňa 
14. marca 2017, ktoré predloží na schválenie Snemu SAV: 
Dopoludňajšie zasadnutie Snemu SAV 14. marca 2017: Zapisovateľka Zuzana Kusá, 
overovateľka Zuzana Bartošová, predseda návrhovej komisie Radoslav Passia, predseda 
mandátovej komisie Karol Nemoga. 
Popoludňajšie zasadnutie Snemu SAV 14. marca 2017: Zapisovateľka Zuzana Kusá, 
overovateľka Zuzana Bartošová, predseda návrhovej komisie Radoslav Passia, predseda 
mandátovej komisie Karol Nemoga, volebná komisia: Fedor Gömöry, Ján Gálik, Ján Palkovič.  
Za zapisovateľov volebných zasadnutí komôr 14. marca 2017 boli navrhnutí: K. Nemoga pre I. 
komoru snemu, R. Passia pre III. komoru snemu. 
Harmonogramy a nominácie do komisií boli výborom snemu schválené jednomyseľne. 
Rovnako jednomyseľne boli schválené návrhy programov jednotlivých zasadnutí snemu 
a komôr: 
Uznesenie č. 4 
Výbor schválil návrh programu zasadaní snemu a komôr dňa 14. 3. 2017. 
 
Program zasadnutia Snemu SAV konaného dňa 14. 3. 2017 (utorok) od 9:00 hod. v aule 
SAV v priestoroch Jedálne a spoločenského centra v areáli SAV na Patrónke v Bratislave. 

1. Otvorenie 
2. Schválenie programu zasadnutia 
3. Voľba pracovných komisií (mandátovej a návrhovej), zapisovateľa a overovateľa 
4. Prezentácie kandidátov na členov predsedníctva akadémie vo funkčnom období 2017 

– 2021 
5. Záver 
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Program volebného zasadnutia Snemu SAV (doplňovacie voľby, prvý stupeň volieb 
kandidátov na členov predsedníctva akadémie vo funkčnom období 2017 – 2021) v rámci I. 
komory Snemu SAV, ktoré sa uskutoční dňa 14. 3. 2017 (utorok) od 10:40 hod. v salóniku v 
priestoroch Jedálne a spoločenského centra v areáli SAV na Patrónke v Bratislave. 

1. Otvorenie  
2. Schválenie programu 
3. Voľba pracovných komisií (mandátovej, volebnej a návrhovej)  
4. Krátke vystúpenie kandidáta na člena predsedníctva akadémie vo funkčnom období 

2017 – 2021 a jeho odpovede na otázky členov komory 
5. Prvý stupeň volieb kandidátov na členov predsedníctva, hlasovanie 
6. Vyhlásenie výsledkov prvého stupňa volieb 
7. Záver 

 
Program volebného zasadnutia Snemu SAV (doplňovacie voľby, prvý stupeň volieb 
kandidátov na členov predsedníctva akadémie vo funkčnom období 2017 – 2021) v rámci  III. 
komory Snemu SAV, ktoré sa uskutoční dňa 14. 3. 2017 (utorok) od 10:40 hod. v aule SAV v 
priestoroch Jedálne a spoločenského centra v areáli SAV na Patrónke v Bratislave. 

1. Otvorenie  
2. Schválenie programu 
3. Voľba pracovných komisií (mandátovej, volebnej a návrhovej)  
4. Krátke vystúpenia kandidátov na členov predsedníctva akadémie vo funkčnom 

období 2017 – 2021 a ich odpovede na otázky členov snemu 
5. Prvý stupeň volieb kandidátov na členov predsedníctva, hlasovanie 
6. Vyhlásenie výsledkov prvého stupňa volieb 
7. Záver 

 
Program zasadnutia Snemu SAV konaného dňa 14. 3. 2017 (štvrtok) od 13:00 hod. v aule 
SAV v priestoroch Jedálne a spoločenského centra v areáli SAV na Patrónke v Bratislave. 

1.  Otvorenie 
2.  Schválenie programu zasadnutia 
3. Voľba pracovných komisií (mandátovej, volebnej a návrhovej), zapisovateľa 

a overovateľa 
4.  Informácia o priebehu prvého stupňa volieb kandidátov na členov predsedníctva 

akadémie v I. a III. komore 
5.  Diskusia členov snemu s kandidátmi na členov predsedníctva akadémie vo funkčnom 

období 2017 – 2021  
6.  Druhý stupeň volieb kandidátov na členov predsedníctva, hlasovanie 
7.  Vyhlásenie výsledkov  

V prípade zvolenia úplného predsedníctva 
8.  Voľba predsedu akadémie 
9.  Vyhlásenie výsledkov 
10. Rôzne 
11. Záver 

V prípade nezvolenia úplného predsedníctva 
8. Schválenie harmonogramu doplňovacích volieb kandidátov na členov predsedníctva 

akadémie na obdobie 2017 – 2021 
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9. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu Novely Štatútu SAV v časti Príloha 2 Štatútu 
Snemu SAV 

10. Rôzne 
11. Záver 

 
K bodu 5 
Výberovú informáciu o priebehu 44. zasadnutia P SAV, ktoré sa konalo 9. 2. 2017, poskytol 
výboru snemu Radoslav Passia: 
Zasadnutie predsedníctva 9. 2. 2017 viedol P. Šajgalík, ktorý v úvode odovzdal poďakovanie 
metapanelu za spoluprácu pri pravidelnom hodnotení vedeckých organizácií členke 
predsedníctva a predsedníčke Akreditačnej komisie SAV M. Omastovej.  
Zasadnutie potom pokračovalo informáciami o rokovaniach, podujatiach, akciách 
a služobných cestách. Informáciu o aktivitách SAV v rámci ERA.NETu podal D. Gálik. 
V Madride (11. – 13. 1. 2017) sa konala prezentácia výzvy JTC 2017 (Graphene, Human Brain 
Project) a networkingový workshop pre vedeckých pracovníkov a medzinárodné inštitúcie 
zapojené do konzorcia FLAG ERA II. V Osle (17. – 19. 1. 2017) sa konalo zasadnutie konzorcia 
NEURON II (Network of European Funding for Neuroscience Research). Na zasadnutí boli 
prezentované výsledky 1. spoločnej výzvy. Do 1. kola bolo predložených 94 návrhov 
projektov, z toho 3 s účasťou SAV. V druhom kole bolo hodnotených 43 návrhov (2 s účasťou 
SAV, z toho 1 v rámci „widening concept“; obidva projekty boli prezentované na 42. 
zasadnutí P SAV). Druhým bodom rokovania bola príprava 2. výzvy konzorcia. V Paríži (25. – 
27. 1. 2017) sa konalo zasadnutie konzorcia BiodivERsA. Hlavným bodom bola príprava 
spoločného projektu spolu s Belmont Forum. Termín uzávierky je 7. 3. 2017. Po schválení 
konzorciálneho projektu (leto 2017) sa ráta s vyhlásením výzvy na výskumné projekty 
v októbri 2017. BiodivERsA umožňuje zapojenie organizácií SAV zo všetkých oddelení vied. 
Tomáš Michalek z Ú SAV sa 24. januára 2017 zúčastnil seminára How to best attract talented 
researchers? v Stredoeurópskom technologickom inštitúte v Brne, ktorý organizovala 
Európska komisia s cieľom podporiť stratégiu rozvoja ľudských zdrojov vo výskume (známu 
pod skratkou HRS4R).  
V rámci kontroly uznesení Dr. Štaffová konštatovala, že uznesenia  P SAV sa priebežne plnia, 
osobitne sa hovorilo o rokovaniach s Evanjelickou cirkvou a. v. na Slovensku. V súvislosti so 
súdnym sporom o budovu literárnovedných ústavov SAV na Konventnej ul. existuje viacero 
starších uznesení P SAV, M. Morovics konštatoval, že v tejto veci nie je žiadny výrazný posun. 
Ďalej sa rokovalo o Uznesení P SAV č. 1080: materiál k hodnoteniu vedných odborov, 
v ktorých sú rozhodujúce monografie, má byť zaradený na marcové rokovanie P SAV. 
Uznesenie č. 1137 o Encyklopédii Beliane: bol predložený materiál od riaditeľky 
Encyklopedického ústavu SAV, ktorý však podľa vyjadrenia E. Višňovského a M. Morovicsa 
nemožno považovať za požadovaný manažérsky plán, s materiálom budú ďalej pracovať 
v spolupráci s ústavom. P SAV ďalej schválilo zápisnice orgánov SAV a zápisnice 
predsedníctva per rollam. 
V ďalšom bode podpredseda SAV E. Višňovský predstavil definitívnu podobu projektu 
Otvorená akadémia, k menším úpravám ešte dôjde v grafickej úprave materiálu, ktorý bol 
predsedníctvom definitívne schválený. 
Nasledujúce body rokovania sa týkali ekonomických a rozpočtových otázok, predstavil ich 
podpredseda SAV pre ekonomiku J. Koppel. 
Schválili sa požiadavky niektorých organizácií na pridelenie finančných prostriedkov: Ústav 
molekulárnej biológie SAV, dofinancovanie mzdového fondu; Neurobiologický ústav SAV 
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v Košiciach, 5-percentná spoluúčasť a záloha na projekt s UPJŠ „Medicínsky univerzitný 
vedecký park v Košiciach“; Ústav ekológie lesa SAV, rekonštrukcia kotolne, preklasifikovanie 
zálohy na dotáciu rozpočtu. 
Upravený rozpis kategórie 630 Tovary a služby ostatné na rok 2017 predložil J. Koppel. 
Väčšie úpravy sú v rámci 2. oddelenia vied. Viedla sa diskusia o potrebe nanovo stanoviť 
pravidlá prerozdeľovania, úprava rozpočtu bola schválená s tým, že pre rok 2018 sa pripraví 
analýza rozpisu kategórie 630.  
Rokovanie o ekonomických otázkach bolo následne prerušené. O otázkach pravidelného 
hodnotenia ústavov SAV 2012 – 2015 začala referovať predsedníčka Akreditačnej komisie 
SAV M. Omastová. Podala základnú informáciu o ukončenom procese hodnotenia ústavov 
medzinárodnými panelmi, resp. metapanelom. Uviedla, že smerom navonok, v prostredí 
mimo SAV, bude hodnotenie ústavov len slovné, označenie kategórií písmenami bude 
interné. Kvalitatívna latka bola pri hodnotení panelmi nastavená vysoko, najpočetnejšia bola 
kategória B, v rámci ktorej metapanel vyzdvihol skupinu ústavov s vynikajúcimi výsledkami. 
Vo svojom vystúpení sa M. Omastová venovala aj externým posudkom. Nie všetky ústavy 
mali externé posudky, prejavila sa aj ich rozdielna kvalita a prísnosť. Metapanel odporučil, 
aby externé posudky neboli ústavom poskytnuté, lebo panel nie vždy hodnotil ústav rovnako 
ako externí posudzovatelia. Externé posudky boli v tomto zmysle pomocným nástrojom 
hodnotiacich panelov. Návrh M. Omastovej znel, aby sa táto požiadavka metapanelu 
rešpektovala. V prijatých Zásadách hodnotenia je však uvedené, že posudky ústavom budú 
poskytnuté, na čo už na zasadaní AK upozornili jej členovia z výboru snemu. 22. 2. 2017 je 
mimoriadne zasadnutie P SAV k všeobecným odporúčaniam metapanelu pre celú SAV. 15. 
februára 2017 sa organizuje stretnutie s riaditeľmi po jednotlivých oddeleniach vied. V 1. 
oddelení sa musí vyriešiť problém s Ústavom stavebníctva a architektúry SAV, ktorý dostal od 
metapanelu dve známky B a D.  
P SAV zobralo túto informáciu o pravidelnom hodnotení ústavov SAV za rok 2012 – 2015 na 
vedomie. P SAV zaradilo vedecké organizácie SAV do jednotlivých kategórií a uložilo 
predsedovi SAV vydať hodnotenia vedeckým organizáciám. 
Po tomto bode nasledovali prezentácie projektov, ktoré sa uchádzali o podporu P SAV: 
Prezentácia prof. V. Bužeka, Fyzikálny ústav SAV: Quantum technologies, projekt Flagship 
venovaný kvantovým technológiám. Predseda SAV P. Šajgalík po prezentácii navrhol, aby sa 
zorganizoval seminár, ktorý by mal byť prípravou spoločného projektu, resp. národného 
programu v oblasti kvantových technológií. 
P SAV zobralo na vedomie výsledky hodnotenia projektov SAV-MOST Taiwan z 8. výzvy 
uverejnenej v roku 2016: 
Mikuláš Oros z Parazitologického ústavu SAV v Košiciach prezentoval projekt Novo sa 
objavujúce rybami prenášané zoonózy. Mária Balážová z Ústavu biochémie a genetiky 
živočíchov, Centrum biovied SAV prezentovala projekt Metabolizmus lipidov ako kľúčový 
regulátor mitochondriálnej funkcie. Oba projekty P SAV schválila a pridelila im finančné 
prostriedky na roky 2017 – 2019. 
Ďalej prebehol výber projektov navrhnutých na financovanie z rozpočtu SAV na základe 4. 
spoločnej výzvy v rámci programu JRP SAV – TÜBITAK (Turecko). Materiál predložil D. Gálik. 
Projekt „Vývoj nových vodivých priehľadných elektród pre organickú elektroniku“ 
prezentoval K. Fröhlich. P SAV projekt schválilo a pridelilo mu účelovo viazané finančné 
prostriedky.  
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Rokovanie P SAV sa potom vrátilo k ekonomicko-prevádzkovým otázkam SAV: J. Koppel 
predložil materiál aktualizujúci limity zamestnancov jednotlivých vedeckých organizácií SAV 
na rok 2017. Údaje v zásade kopírujú rok 2016. Predsedníctvo materiál schválilo. 
Bonifikácia mzdového fondu pre pilotné projekty (spojené organizácie) na rok 2017 bola 
schválená. Diskusia sa týkala dĺžky finančnej podpory pre tieto pilotné projekty, pričom 
väčšina členov P SAV, ktorí sa zapojili do diskusie, hovorila o horizonte max. 2 – 3 rokov. 
Schválil sa aj rozpočet na občerstvenie a pohostenie a dary na rok 2017, ktorý je v porovnaní 
s rokom 2016 navýšený o 1000 Eur vzhľadom na väčší počet zasadaní snemu v súvislosti 
s voľbami nového predsedníctva akadémie. 
P SAV schválilo predložený rozpis 630 Teplo a úžitková voda, ktorý predložil J. Malík z Ú SAV. 
Opätovne sa riešil problém THS v Bratislave. Analýzu mzdového fondu THS vypracovala D. 
Podmaková. P SAV po diskusii schválilo mzdové prostriedky vo výške 858 Eur/mesačne pre 
pracovníka mzdovej učtárne plus 1500 Eur/ročne ako trvalú úpravu mzdového fondu THS. 
V rámci bodu programu, ktorý sa venoval MVTS, predsedníctvo schválilo výmenu v komisii 
MVTS, novou členkou komisie bude Ing. Červenková. P SAV schválilo aj návrh Komisie SAV 
pre MVTS na pridelenie fin. prostriedkov z rozpočtu SAV na podporu projektov MVTS v 1. 
etape 2017. 
Ďalej odznela informácia o výberových konaniach riaditeľov ústavov a pracovísk SAV: 
Výpočtové stredisko SAV, z dvoch kandidátov výberová komisia odporúča vymenovať za 
riaditeľa Mgr. L. Demoviča, Ph.D., ktorý predsedníctvu predstavil svoju koncepciu vedenia 
pracoviska. Návrh na jeho vymenovanie za riaditeľa bol P SAV schválený. 
Výberové konanie prebehlo aj v Ústave výskumu sociálnej komunikácie SAV. P SAV v súlade 
s odporúčaním výberovej komisie schválilo vymenovanie Doc. PhDr. G. Bianchiho, CSc. za 
riaditeľa ústavu.  
Ďalej P SAV schválilo pridelenie finančných prostriedkov z rozpočtu SAV pre projekty v 
programe ERA.NET, JRP a ESA pre rok 2017. P SAV schválilo aj zapojenie SAV do 4. spoločnej 
výzvy EÚ s Japonskom vo formáte "EIG" CONCERT Japan, ako aj zapojenie SAV do Belmont 
Forum - BiodivERsA Joint Call on scenarios of biodiversity and ecosystem services.  
P SAV schválilo zahraničné služobné cesty: M. Omastová: Švédsko, Štokholm (The Academia 
Europea and The Wenner-Gren Foundation Conference); E. Majková: Taiwan, Taipei (vládna 
delegácia). 
D. Ježová predložila materiál Zmena podmienok financovania úspešných kandidátov z 
Podporného fondu Štefana Schwarza na vytváranie postdoktorandských miest v SAV: P SAV 
navýši mzdový fond od 1. mája bežného roka tým organizáciám, ktorých kandidátov Rada 
SAV pre vzdelávanie a doktorandské štúdium vyberie a ktoré prijmú kandidátov do 
pracovného pomeru. Mzdový fond sa zvýši o 100% tarifného platu v tarifnej triede T 11 
platovej stupnice a platového stupňa podľa odbornej praxe príslušného kandidáta vrátane 
odvodov. Riaditelia tých organizácií, ktorých kandidátov Rada vyberie a ktorí príjmu 
kandidátov do pracovného pomeru, budú zaviazaní zvýšiť ich mzdu formou osobného 
ohodnotenia minimálne o 300 EUR mesačne. Rada vyberie 14 - 16 kandidátov ročne. 
Podpora bude trvať 2 roky, s možnosťou predĺženia najviac o 1 rok. Po dvoch rokoch 
čerpania podpory riaditeľ organizácie predloží za prijatých kandidátov správu o ich vedeckej 
aktivite (o riešení projektového zámeru) a súčasne môže požiadať Radu SAV pre vzdelávanie 
a doktorandské štúdium o predĺženie financovania. Návrh bol schválený. Schválené bolo aj 
zavedenie kompenzačného príspevku pre udržanie si a získavanie kvalitných mladých vedcov 
na SAV vo výške 150 eur k platu po dobu jedného roka. Maximálny počet kompenzačných 
príspevkov v roku je 30. 
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J. Marušiak predložil návrh na usporiadanie seminára Významné osobnosti SAV 2017. 
Nominácie treba zasielať do 27. marca 2017, seminár sa pripravuje na jeseň. P SAV návrh 
schválilo. 
P SAV ďalej prerokovalo a schválilo výberové konania na pozíciu riaditeľov v Ústave 
hudobnej vedy SAV a v Astronomickom ústave SAV. 
P SAV schválilo návrh zásad ročného hodnotenia vedeckých organizácií a výkonového 
financovania vedeckých organizácií SAV, vzalo na vedomie, že prezentácia výsledkov 
vedeckých organizácií za rok 2016 bude realizovaná bez hodnotenia a bude mať informačný 
charakter. Podpredsedovia pre oddelenia vied SAV majú na rokovanie P SAV (najneskôr v 
októbri 2017) predložiť postup evaluácie platný pre r. 2018 vrátane modelu finančného 
dopadu. K. Gmucová upozornila, že keďže ide o pravidelné hodnotenie, jeho zásady musia 
byť tiež schválené Snemom SAV, čo bolo po diskusii akceptované. 
K. Fröhlich prezentoval správu o využití Slovenskej infraštruktúry pre vysokovýkonné 
počítanie (SIVVP) za rok 2016. Ponúkol štatistiku využívania superpočítania, prehľad 
inštitúcií, ktoré ho využívajú. Náklady na prevádzku v roku 2016 boli vyše 266 000 Eur. 
Predseda P. Šajgalík informoval, že vzniká veľký národný program v gescii ministerstva 
školstva, pod ktorý by v budúcnosti mohlo byť potenciálne zahrnuté aj financovanie Aurela. 
J. Koppel predložil návrh zmluvy o výpožičke nebytových priestorov v budove bývalej SÚZ 
medzi SAV a CBv SAV, ktorú P SAV schválilo. 
A. Martišková informovala o činnosti Odboru kontroly SAV za rok 2016. Zvýšil sa počet 
individuálnych podaní. Odbor kontroly vykonal 44 kontrolných akcií, z toho 3 veľké kontroly: 
v Historickom ústave SAV a Smoleniciach, kde neboli zistené veľké nedostatky, a vo 
Výpočtovom stredisku, kde sa zistili nedostatky, napr. v zaraďovaní zamestnancov do 
platových tried. Zo 600 opatrení za rok 2016 bolo doposiaľ vyše 60 nesplnených. D. 
Podmaková v tejto súvislosti v diskusii upozornila na pretrvávajúci problém so stravnými 
lístkami, čo bola jedna z výhrad odboru kontroly. S nedostatkom prostriedkov na stravné 
lístky už dlhší čas bojuje viacero ústavov. Zaznel názor, že ak riaditelia manažérsky nezvládajú 
túto povinnosť danú zákonom, malo by sa to odraziť na ich odmeňovaní. 
V bode Rôzne E. Majková informovala o 3-dňovom seminári SASPRO, ktorý mal dobrú 
úroveň. 13.- 17. marca bude mať SAV hostí zo singapurských výskumných inštitúcií, ktoré sú 
vysoko vo svetových rankingoch. Pripravuje sa spolupráca najmä v oblasti doktorandského 
štúdia, napr. vydávanie „dvojdiplomov“, vznikne teda možnosť získať diplom pre 
doktorandov z prestížnej inštitúcie. Podľa E. Majkovej to bude mať pozitívny vplyv na kvalitu 
štúdia a ranking celej inštitúcie. 
Predsedníčka Snemu SAV K. Gmucová informovala o termíne posledného zasadnutia snemu 
v tomto funkčnom období, ktorý bude 20. apríla 2017 a na ktorý má byť v dostatočnom 
predstihu predložená Výročná správa o činnosti SAV za rok 2016.  
D. Gálik informoval o projekte Interacademy Partnership, ktorý predstavuje akýsi „ dáždnik“ 
nad niekoľkými inštitúciami, existuje tam dopyt na vytvorenie panelu materiálového 
výskumu a aj SAV sa do projektu chce zapojiť. Informoval tiež o aktivitách organizácie SGEM, 
ktorá sa opakovane zaštiťuje SAV-kou, hoci jej aktivity sú v rozpore s našimi záujmami 
a etikou vedeckej práce. P SAV poverilo D. Gálika v tomto zmysle vypracovaním 
a zverejnením stanoviska.   
 
K bodu 6 
Ľ. Kľučár a K. Gmucová informovali o priebehu mimoriadneho zasadnutia P SAV, ktoré sa 
konalo v stredu 22. februára 2017. Zasadnutie P SAV otvoril a viedol predseda SAV P. Šajgalík. 
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Hlavným bodom programu bola diskusia k dokumentu „Všeobecné odporúčania Meta-panelu 
na zvýšenie úrovne vedeckého výskumu“, ktorý predložila M. Omastová, predsedníčka 
Akreditačnej komisie SAV. Dokument vznikol na základe postrehov a zistení troch 
hodnotiacich panelov a následne bol finalizovaný metapanelom pod vedením Marje 
Makarowovej. Výsledný dokument obsahuje rad odporúčaní adresovaných SAV ako aj 
MŠVVaŠ. P SAV zobralo predložený dokument na vedomie a k zásadným častiam prijalo rad 
odporúčaní smerom k riaditeľom organizácií SAV a uznesení, ktorými uložilo kompetentným 
členom predsedníctva úlohy. Najvýznamnejšie z nich sumarizujeme v nasledujúcich bodoch: 
Training of PhD Candidates, Careers of Post-Doctoral Fellows and Empowerment of the Next 
Generation of Researchers 
SAS is recommended to ensure high standards of PhD supervision and to entrust PhD 
supervision only to actively publishing researchers. 
P SAV odporučilo riaditeľom vedeckých organizácií SAV v spolupráci s vedeckými radami 
vyberať školiteľov z hľadiska ich vedeckej kvality. V diskusii zazneli aj návrhy, aby bol v prípade 
potreby vypracovaný systém evaluácie doktorandského štúdia v jednotlivých organizáciách, 
na základe čoho by bolo možné výšku doktorandského štipendijného fondu prideľovať 
jednotlivým pracoviskám na základe kvality.  
SAS is recommended to include to the PhD curricula teaching of general skills, such as 
laboratory and project management, research integrity/ethics, scientific writing and 
presenting and research proposal writing. 
P SAV si uvedomuje potrebu systémového a celoplošného riešenia tohto problému a uložilo 
pripraviť návrh téz doplňujúceho vzdelávania doktorandov. 
The SAS Research Institutes are recommended to build relationships with international 
doctoral schools and training programmes… 
V diskusii k tomuto bodu zaznelo, že pilotné iniciatívy zapojenia našich doktorandov do 
medzinárodných programov sú už rozbehnuté. Na základe získaných skúseností môže byť táto 
medzinárodná spolupráca rozšírená na celoakademickú pôdu.  
It is recommended that SAS look into international examples of good practices that promote 
the empowerment of young researchers. 
P SAV uložilo vypracovať návrh na vytvorenie „fóra mladých“, ktoré by združilo doktorandov 
a/alebo mladých vedeckých pracovníkov SAV a ktoré by vytvorilo platformu pre ich diskusiu, 
nápady a návrhy riešenia ich špecifických problémov.  
Relationship between SAS and the Slovak Universities 
It is recommended that building of a systematically functional relationship between SAS and 
the universities is addressed by SAS together with the universities and the Ministry of 
Education, Science, Research and Sport. 
Konštatovalo sa, že spoločné pracoviská s univerzitami môžu byť vytvorené buď nad 
spoločnou vedecko-výskumnou infraštruktúrou, alebo zastrešené špecifickou špičkovou 
témou. Okrem toho už existujú mnohé prospešné spolupráce, ktoré by ale bolo potrebné do 
budúcnosti podchytiť aj zmluvne. 
Diversity of Academic Staff 
It is recommended that measures are taken for increasing the share of female researchers at 
SAS Institutes. 
P SAV uložilo vypracovať analýzu súčasného stavu profesijného rastu žien a ich zastúpenia vo 
vedúcich funkciách v SAV, na základe ktorého potom predloží návrh opatrení na zlepšenie 
existujúcej situácie. 
Shared Expert Support Regarding EU Funds 
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It is recommended that SAS sets up a central, highly skilled shared expert support centre to 
support applicants of EU funding instruments. 
Členovia P SAV vyjadrili potrebu zabezpečenia centrálnej podpory prípravy nových projektov 
ako aj cieleného oslovovania jednotlivých organizácií v súvislosti s novými výzvami 
medzinárodných projektov. Prospešné by bolo aj získanie expertov do pozícií našich 
odborných konzultantov. 
Academic Leadership and Sharing of Good Practice 
SAS is recommended to organize management training for directors in seminars where their 
strategic thinking, governance and leadership skills can be improved, and prioritization, 
international networking and team building can be discussed and good practice shared. 
P SAV si uvedomuje potrebu riešenia tejto otázky a uložilo preveriť možnosti na školenia 
riaditeľov organizácií SAV v oblasti manažmentu vedy s využitím európskych fondov.. Toto 
vzdelávanie by malo byť určené hlavne riaditeľom v prvom funkčnom období.  
The Research Institutes are recommended to form stronger ties between each other, beyond 
the directorial level, between Institutes within a Section and across the Sections. 
The Institutes are recommended to enhance intra-institutional and inter-institutional flow of 
communication… 
P SAV odporučilo riaditeľom vedeckých organizácií SAV nadväzne na program „Otvorená 
akadémia“ vytvoriť mechanizmy na zlepšenie spolupráce organizácií SAV v rámci príslušného 
oddelenia vied SAV i medzi jednotlivými oddeleniami vied SAV, napr. na báze projektov, 
pravidelných výročných seminárov, či pôsobením funkčných rád riaditeľov. 
Strategy Foresight 
It is recommended that all Institutes engage in a long-term (5-10 years) strategy foresight 
exercise. 
P SAV uložilo na základe všeobecných odporúčaní metapanelu a nadväzne na materiál „SAV 
2020“ vypracovať Dlhodobú stratégiu SAV. Následne budú riaditelia organizácií vyzvaní, aby 
svoje strategické plány zosúladili s týmito dlhodobými stratégiami SAV. 
It is recommended that the Institutes appoint an independent International Advisory 
Committee, or a shared one where appropriate. 
P SAV vidí medzinárodný poradný orgán ako veľmi efektívny nástroj pre potreby formovania 
strategických rozhodnutí nielen na úrovni jednotlivých organizácii, ale aj celej SAV, a preto 
uložilo vypracovať návrh na zriadenie Medzinárodného poradného zboru pre SAV. 
Multidisciplinary Research and Collaboration between Research Institutes 
It is recommended that within the strategy foresight exercise, inter/multi/transdisciplinarity 
should be given prominence. SAS is recommended to create an enabling environment for 
multi/interdisciplinary research and establish a competitive budget line for this. 
Close collaboration between the SAS Institutes and relevant units outside of the SAS is 
recommended. 
Tieto problematiky by mali byť pokryté na úrovni vypracovaných stratégii. 
Redesign of Research Institutes 
SAS is recommended to support the reorganization of Research Institutes into larger units. 
P SAV odporučilo riaditeľom vedeckých organizácií SAV zvážiť v strategických plánoch 
vedeckých organizácií SAV odporúčania metapanelu na spájanie vedeckých organizácií SAV do 
väčších celkov, pričom je potrebné, aby takéto spájanie prinieslo nejakú novú pridanú hodnotu 
a nešlo iba o mechanické zlúčenie organizácií do väčších celkov.  
Research Institutes’ Names 
It is recommended that the names of some of the Institutes be revisited... 
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P SAV odporučilo riaditeľom vedeckých organizácií SAV zohľadniť pripomienky metapanelu a 
aktualizovať názvy vedeckých organizácií SAV v nadväznosti na ich vedecké zameranie a 
zosúladenie s reálnym stavom. 
Publication Practices and Incentives 
...further study for mainstreaming and learning from this good practice (incentives to 
stimulate publication performance) is recommended. It is also recommended that the 
Institutes establish a publication, in-house journal and data dissemination strategy... 
It is recommended that the practice of running in-house journals be carefully reviewed, 
including analyses of costs and benefits. 
P SAV uložilo nadväzne na pripomienky metapanelu vypracovať analýzu publikačnej činnosti, 
s osobitným zreteľom na vydávanie periodických publikácií a s návrhom riešení na zlepšenie 
súčasného stavu. 
It is recommended that alternate scenarios for publication of such reports (regional and 
national scholarly communication) be developed. 
...incentives for publishing in other languages of international scholarly communication should 
be set up and promoted. 
V diskusii odznelo, že P SAV už v minulosti prijalo uznesenie, ktorým žiada vedeckých 
pracovníkov SAV, aby svoje výsledky publikovali preferenčne v zahraničných periodikách. 
Use of Intellectual Property Generated by SAS Researchers 
SAS should formulate a policy and rules on handing over of IPR to other stakeholders. 
Aj keď máme Kanceláriu pre transfer technológií SAV, asi ešte nie sú vyriešené všetky 
problémy súvisiace s ochranou duševného vlastníctva. P SAV si uvedomuje potrebu ochrany 
vynaložených finančných prostriedkov pre vedu a výskum na SAV a uložilo vypracovať pravidlá 
na ochranu práv duševného vlastníctva v rámci SAV. 
Budget Allocation to Research Institutes 
SAS is recommended to move from fixed contribution, based mostly on history, to competitive 
funding, which is based on applications and evaluation/performance of the Institutes, 
preferentially judged by external experts if possible. 
SAS is recommended to support its researchers’ career structure and to promote and 
encourage the envisioned independency of post-doctoral fellows. 
Bolo dohodnuté, že táto problematika bude implementovaná v rámci pripravovaného 
výkonového financovania. 
SAS and the Slovak Research and Development Agency (APVV) are recommended to explore 
the possibility to create specific calls to support young researchers to launch their independent 
careers... 
Zaznela informácia, že APVV má už schválenú výzvu špecificky určenú začínajúcim vedeckým 
pracovníkom. 
Budget Allocation to and Management of Research Infrastructures 
SAS should, in co-operation with universities, train researchers and managers in the operation 
of research infrastructures. 
P SAV sa problematike venuje a už aj v minulosti prijalo napr. uznesenie týkajúce sa ESFRI 
projektov. 
 
V bode Rôzne informoval P. Šajgalík o príprave tlačovej konferencie k výsledkom hodnotenia 
vedeckých organizácií, konanej 23. februára 2017. Ďalej informoval o aktualizovaní štatútu 
súťaže Vedec roka SR v tom zmysle, že je otvorená všetkým vedným odborom.  
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K bodu 7 
Členovia výboru v rámci tohto bodu diskutovali o viacerých praktických aspektoch prípravy 
volebného snemu, ako aj o iných vnútroakademických otázkach. 
 
K bodu 8 
Zasadnutie výboru Snemu SAV ukončila K. Gmucová o 17:40 hod.  
 
 
V Bratislave 9. 3. 2017 
 
 
Zapísali: Radoslav Passia  

Ľuboš Kľučár (časť o mimoriadnom zasadnutí  P SAV) 
 
Overila: Zuzana Kusá                                                          
 
 
         Katarína Gmucová 
                                                                                       predsedníčka Snemu SAV 
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PRÍLOHY: 
 

Zoznam kandidátov na členov predsedníctva akadémie  
vo funkčnom období 2017 – 2021,  

doplňovacie voľby 
 
(v abecednom poradí) 
Doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc. 
Mgr. JUDr. Martina Lubyová, PhD. 
RNDr. Viliam Páleník, PhD. 
Mgr. Martin Venhart, PhD. 
 
Kandidáti a ich nominácie: 
 

 priezvisko, meno odd. 
vied 

nominácie 

1 Bianchi, Gabriel 3. OV ÚVSK, JÚĽŠ, SÚ, SÚJS  

2 Lubyová, Martina 3. OV CSPV, FiÚ, JÚĽŠ, SÚ, SÚJS, ÚHV  

3 Páleník, Viliam 3. OV EÚ, SÚ 

4 Venhart, Martin 1. OV FÚ, ÚMMS, 7VVP 

 
 

Harmonogram prezentácií kandidátov na členov predsedníctva akadémie 
vo funkčnom období 2017 – 2021, doplňovacie voľby,  

osobná prezentácia pred plénom snemu 
14. marec 2017 

 

 Priezvisko a meno Plánovaný začiatok 
prezentácie  

1 Bianchi, Gabriel 9:10 

2 Lubyová, Martina 9:30 

3 Páleník, Viliam 9:50 

4 Venhart, Martin 10:10 

 
Výbor snemu bude akceptovať výnimky v poradí prezentácií, pokiaľ sa niektorí kandidáti na 
výmene vopred dohodnú a oznámia túto zmenu predsedníčke snemu K. Gmucovej do piatku 
10. 3. 2017 
 

 
Harmonogram prezentácií kandidátov na členov predsedníctva akadémie 

vo funkčnom období 2017 – 2021, doplňovacie voľby,  
prvý stupeň volieb v I. komore 

14. marec 2017 
 

 Priezvisko a meno Plánovaný začiatok 
prezentácie  

1 Venhart, Martin 10:50 
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Harmonogram prezentácií kandidátov na členov predsedníctva akadémie 
vo funkčnom období 2017 – 2021, doplňovacie voľby,  

prvý stupeň volieb v III. komore 
14. marec 2017 

 

 Priezvisko a meno Plánovaný začiatok 
prezentácie  

1 Bianchi, Gabriel 10:50 

2 Lubyová, Martina 11:10 

3 Páleník, Viliam 11:30 

 
Výbor snemu bude akceptovať výnimky v poradí prezentácií, pokiaľ sa niektorí kandidáti na 
výmene vopred dohodnú a oznámia túto zmenu predsedníčke III. komory Z. Kusej do piatku 
10. 3. 2017 
 
 


