
Zápisnica zo 68. zasadnutia výboru Snemu SAV, 

ktoré sa konalo 19. 4. 2017 od 13:00 hod. v zasadačke 11A, na Štefánikovej 

49. 

 

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

Palkovič, R. Passia 

Ospravedlnení:  

Program:  

1. Otvorenie  

2. Schválenie programu zasadania 

3. Informácia o 45. a 46. zasadaní P SAV 

4. Rôzne 

5. Záver 

 

 

K bodu 1 a 2.  

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

bol určený K. Nemoga a za overovateľa F. Gömöry. Program zasadnutia bol schválený. 

 

K bodu 3. 

Informáciu o priebehu 45. zasadania P SAV podal Ľ. Košťál: 

 
Rokovanie P SAV zahájil P. Šajgalík. Na úvod sa zmienil o žalobe Odborového zväzu Veda a výskum. 

Po schválení programu boli prvým bodom zahraničné služobné cesty. E. Majková stručne informovala 

o svojej účasti ako členka vládnej delegácie na Taiwane. Ministerstvo zahraničných vecí a Ministry of 

Science and Technology (MOST). SAV reprezentuje fungujúcu časť dohody. Návšteva vedeckého 

parku – ukážka fungujúcej spolupráce medzi priemyslom a výskumom. Návšteva National Taiwan 

University v Taipei – ako zlepšiť spoluprácu - spoločné doktoráty, ERA Net a H2020. Prepojenie 

akademickej sféry so štátnymi inštitúciami (ako je MOST) – vedci sa stávajú úradníkmi a po určitom 

období sa vracajú do vedy.  

V bode Kontrola plnenia uznesení a úloh P SAV bolo schválené zrušenie uznesenia (Ideový zámer 

projektu Centra pre spoločenské výzvy a inovácie SAV), pre jeho neaktuálnosť s tým, že niektoré 

úlohy preberá Inštitút strategických analýz. 

E. Višňovský informoval o stave plnenia uznesenia 1166 – riešenie priestorových potrieb EÚ SAV. 

Došlo k stretnutiu štatutárov za prítomnosti predsedu SAV, ale dohoda sa nedosiahla. Po právnej 

analýze (buď M. Genzorová alebo právna kancelária) bude prijaté právne stanovisko a P SAV. 



M. Morovics informoval o priebehu súdneho sporu medzi THS ÚSV SAV a Evanjelickou cirkvou 

ohľadom objektu na Konventnej. Obidve strany majú svoj znalecký posudok. Evanjelická cirkev by 

súhlasila s mimosúdnou dohodou, ak by sme prijali ich posudok. Pripravuje sa nový posudok Ústavu 

súdneho inžinierstva a konanie bolo odročené na 24. 4. 2017. 

V bode zápisnice a programy rokovaní boli overené zápisnica zo 44. Zasadnutia P SAV a zápisnica z 

mimoriadneho zasadnutia P SAV 22. 2. 2017. 

V rámci diskusie bola spomenutá porada riaditeľov a predsedov VR, ktorá sa uskutočnila deň pred 

zasadaním P SAV. Diskutoval sa možný termín prípravy akčných plánov vyplývajúcich z akreditačných 

posudkov. Komplikácie predstavuje koniec funkčného obdobia P SAV. Možný termín je koniec apríla 

alebo koniec septembra. Diskutovala sa aj možnosť termínu individuálne pre každú inštitúciu, alebo 

všeobecný termín s výnimkami, na základe individuálnych dohovorov podpredsedov s ústavmi. 

Predseda navrhol, aby P SAV vypracovalo do konca apríla strešný akčný plán (aj ako vzorový).  

J. Malík informoval o záverečnom hodnotení stavieb a jeho odovzdaní na MF. V diskusii bola 

spomenutá vizualizácia pavilónu Spoločenských vied. Vizualizácia pochádza z r. 2011. Táto investičná 

akcia nebola vyradená, aj keď postup viazne na stavebnom úrade. 

P SAV vzalo na vedomie Rozbor čerpania mzdových prostriedkov predložený J. Koppelom. 

V ďalšom bode sa P SAV zaoberalo sťahovaním ÚBGŽ CBv SAV. P SAV schválilo ponechanie 60.6 % 

prostriedkov z predaja nehnuteľností na zaobstaranie laboratórneho nábytku a 17 000 EUR na 

úhradu výdavkov spojených so sťahovaním.  

P SAV schválilo pridelenie prostriedkov na projekty spolupráce s vedeckými spoločnosťami. Komisia 

SAV pre spoluprácu s vedeckými spoločnosťami dostala žiadosti prevyšujúce možnosti financovania. 

Jej odporúčanie (rozpis) bolo prijaté. 

V ďalšom bode predložil J. Koppel žiadosť Ústavu etnológie o zálohu na projekt Interreg DRIM – 

špecifikované vynaložené prostriedky.  Bola schválená záloha vo výške 30 392 EUR, s návratnosťou do 

31. 3. 2018.  Diskutovalo sa o podobných pôžičkách, ktoré najmä v prípade že sú cezročné 

predstavujú problém. V princípe ale existuje vôľa podporovať podobné aktivity. 

Dodatok č. 1 Zásad tvorby rozpočtu rozpočtových organizácií a určenia výšky príspevku príspevkovým 

organizáciám SAV na rok 2017 predložil J. Koppel. 

„Koeficientom prepočítaný rozpočet môžu oddelenia vied prerozdeliť do výšky 10 % pridelených 

prostriedkov rektifikovaného rozpočtu v kategórii 630 – Tovary a služby – ostatné, pričom v 

odôvodnených prípadoch môže byť rozpočet v tejto kategórií navýšený viac ako 10%.” 

Zdôvodnenie: 

Pri prepočítaní rozpočtu v kategórii 630 – Tovary a služby – ostatné rovnakým koeficientom pre 

všetky vedecké organizácie v rámci 2. OV SAV, 3 príspevkové organizácie (Ústav polymérov SAV, 

Ústav krajinnej ekológie SAV a Ústav ekológie lesa SAV) by mali mať navýšený rozpočet v tejto 

kategórii viac ako 10%. Jednorazové prekročenie uvedeného limitu v r. 2017 umožní v nasledujúcich 

rokoch použitie rovnakého koeficientu pre všetky vedecké organizácie 2. OV do výšky 10%. 



Návrh bol schválený.  

E. Majková navrhla zmenu Organizačného poriadku Ú SAV. Navrhovala, aby sa Odbor vedy a výskumu 

SAV delil na  

- Oddelenie projektov VEGA, 

- Oddelenie medzinárodných projektov, 

- Inštitút strategických analýz. 

Vedúci Ú SAV namietal, že organizačný poriadok Ú SAV neobsahuje termín oddelenie (aby sa vyhlo 

omylom v súvislosti s existenciou 1., 2. a 3. oddelenia vied), iba odbor a referát. Návrh schválený 

s pripomienkami, s tým že namiesto termínu oddelenie bude použitý termín referát.  

K. Gmucová predložila návrh novely Štatútu Snemu SAV: 

        „(15) Ak snem v dvoch po sebe nasledujúcich kolách doplňovacích volieb konaných podľa 

článku 12 tohto volebného poriadku nezvolí úplné predsedníctvo, alebo ak odsúhlasí návrh na 

odvolanie predsedu akadémie, alebo ak sa v rámci funkčného obdobia iným spôsobom uvoľní miesto 

predsedu akadémie, snem volí kandidáta na predsedu akadémie z členov predsedníctva, ak ich počet 

tvorí aspoň štyri pätiny stanoveného počtu členov. Inak platia pre tieto voľby rovnaké ustanovenia 

ako v článku 13 tohto volebného poriadku.“ 

P SAV návrh novely schválilo. 

D. Gálik informoval o zapojení SAV do 2. spoločnej výzvy ERAnet RUS Plus. P SAV súhlasí so zapojením 

ústavov SAV do 2. spoločnej výzvy v oblastiach nanotechnologies/materials/production Technologies, 

environment/climate change, health a social science and humanities a zabezpečí financovanie 1 

výskumného projektu v príslušnej tematickej oblasti s max. podporou 25 000 EUR/rok. 

P SAV odsúhlasilo návrh zahraničnej pracovnej cesty P. Šajgalíka do Izraela, ako člena delegácie 

prezidenta SR a za účasti ministra školstva , vedy, výskumu a športu. 

P SAV vzalo na vedomie priebežnú správu o riešení projektu programu Štipendium SAV za rok 2016 za 

prítomnosti E. Dremencova (nositeľa štipendia) a Ľ. Lacinovej z Centra biovied SAV.   

P. Šajgalík predniesol návrhy na udelenie vyznamenania SAV, Čestnej plakety SAV za zásluhy 

v biologických vedách Kornélii Goliašovej (Flóra Slovenska, základná príručka, niekoľko zväzkov kníh, 

kniha má aj anglickú časť, obsahuje rôzne informácie (mapy, rozšírenia atď...), je používaná v Európe 

a je aj zdigitalizovaná; 1. Januára mala 70 rokov) a ďakovného listu prof. Michalovi Bestercimu.  

P SAV schválilo návrhy na zmeny v komisiách. T. Lacko odvolaný z Komisie SAV pre informačné 

technológie, Lukáš Demovič navrhnutý do Komisie SAV pre informačné technológie, K. Marhold 

menovaný za člena Škodovej komisie SAV, Richard Heriban,  za člena škodovej komisie (zástupca OZ 

VaV). 

M. Omastová predložila zásady hodnotenia špecializovaných a servisných organizácií  SAV za obdobie 

2008-2016. V diskusii odzneli názory ohľadom časovania, aj ohľadom toho kto má hodnotiť, či vedci 

alebo ekonómovia (napr. Smolenice). P SAV schválilo návrh Zásad s pripomienkami. 



E. Višňovský predložil Návrh zásad hodnotenia monografií. Na otázku K. Gmucovej ohľadom 

podkladov pre návrh konštatoval, že z 18 ústavov dostal podklady od 5. V diskusii odzneli názory na  

efektívne metódy hodnotenia monografií. Bolo konštatované, že pre monografie neexistuje systém 

podobný databázam časopisov. K. Marhold súhlasil, že jedinou možnosťou je expertné hodnotenie, 

berúce do úvahy kvalitu vydavateľstva (aj keď nie absolútne). Podľa M. Morovicsa je navrhovaný 

postup hodnotenia monografií aplikovateľný. Po dlhšej diskusii ohľadom použiteľnosti bol návrh 

prijatý. 

 

Informáciu o priebehu 46. zasadania P SAV podal K. Nemoga, ktorý sa zasadnutia zúčastnil. 

Poznámky ku jednotlivým bodom: 

Zahraničné cesty: 

- D. Ježová, Berlín, zasadnutie Rady ALLEA, prieskum mladých akadémií v Európe týkajúcich sa 

zastúpenia žien v ich členstve; noví členovia 24 %, mladé akadémie 42 %. Príprava 9. 

rámcového programu EU. Bola vytvorená nová Pracovná skupina pre FP9 s dôrazom pre 

spoločenské  a  humanitné vedy. 

- D. Gálik, Francúzsko, workshop  „ERC-EU13 Event“, ktorý sa konal pri príležitosti 10. výročia 

vzniku Európskej rady pre výskum (ERC) v budove CNRS v Paríži. Je nevyhnutné, aby  program 

„Fellowship to Visit ERC Grantee“ vypracovala aj APVV. Kým sa tak stane, mala by takýto 

program schváliť SAV, pretože najbližšia výzva pre účasť je naplánovaná na máj 2017 (návrh 

je predložený na rokovanie tohto P SAV). 

- D. Gálik, Rumunsko, 150. výročie založenia Rumunskej akademickej spoločnosti a Rumunskej 

akademickej knižnice. Zúčastnili sa predstavitelia obidvoch komôr parlamentu, viacerí 

ministri vlády Rumunska, patriarcha rumunskej ortodoxnej cirkvi, arcibiskup a metropolita 

katolíckej cirkvi, zástupcovia rumunskej kráľovskej rodiny, veľvyslanci, domáci a zahraniční 

hostia. 

- Kontrola uznesení – nebolo ešte splnené uznesenie pre 2. Oddelenie vied, ktoré malo urobiť 

zoznam závad v novopostavených budovách. 

4.2  E. Majková, Návrh implementácie Stratégie riadenia ľudských zdrojov vo výskume (HRS4R) v SAV, 
schválené. Formálny materiál ku získaniu známky kvality. 

 
4.3. E. Majková, Dlhodobá stratégia SAV, materiál na základe odporúčaní Metapanelu. Schválené 
s pripomienkami. 
 
4.4 P. Siman, Preverenie  prevádzkyschopnosti výskumných infraštruktúr SAV, základný vnútorný 
audit infraštruktúry – informácia za 1. OV. Ostatné oddelenia doplnia..         
 
5.2. J. Koppel, Návrh záverečného účtu kapitoly SAV za r. 2016, schválené. 
 
5.3, 5.5 Rozpis rozpočtu na podporu vydávania periodických publikácií, po oddeleniach, schválené. 
 
5.4 D. Podmaková,  Analýza bežných prostriedkov Technicko-hospodárskej správy ústavov 
spoločenských vied SAV. Bola predložená podrobná analýza a konkrétne návrhy na realizáciu. 
 



5.6 P. Siman, Pridelenie kapitálových výdavkov pre informačné a komunikačné technológie SAV, 

spoločné komunikačné prostriedky, schválené. 

5.7 D. Gálik, Podpora činnosti česko-slovenskej komisie historikov, 1750 EUR, schválené. 

6.1.  P. Šajgalík,  Návrh na zmenu štatútov a rokovacích poriadkov komisií SAV, schválené. 
 
6.3. J. Lapin, Návrh rámcových pravidiel na ochranu duševného vlastníctva v rámci SAV, schválené. 

Týka sa SAV ako celku a  všetkých  organizácií/ústavov  SAV. Bude potrebné realizovať v plnom 

rozsahu, na mnohých pracoviskách je táto problematika zatiaľ nerozpracovaná. 

7.1. Rozpis prostriedkov na VEGA, schválené. 

7.2 E. Višňovský - Ideový zámer na vytvorenie Centra digitálnych humanitných a spoločenských vied 

v SAV. Súhlas, podpora ostatných. Prvý krok, je treba aj v ďalších oddeleniach. Progresívne využívanie 

digitálnych zdrojov a aplikovanie výpočtových nástrojov v humanitných a spoločenských vedách. 

8. 1 SASPRO - pokračovanie financovania jednotlivých projektov na základe návrhu hodnotiacich 
komisií programu SASPRO, schválené. Poznámky boli adresované na prísnejšie uzatváranie zmlúv so 
štipendistami, aby bol predpoklad podania napríklad ERC grantov. 
 
8.3 D. Gálik, Návrh programu „SAS-ERC Visiting Fellowship Grants“, schválené 60k EUR. Výzva v máji 

2017, asi na tri mesiace po 4k EUR, pozývajúci list dodá ERC. 

11.1 Ceny SAV za popularizáciu vedy za rok 2016, schválené. Celkove 5 x 350 EUR. 
- Ďakovný list predsedu SAV Miroslavovi Londákovi, Slavomírovi Michálkovi a Petrovi Weissovi za 
propagáciu Slovenska 
- Cenu SAV za popularizáciu vedy pre príslušníka mediálnej komunity Ivici Ruttkayovej. 
- Cenu SAV za vedecko-popularizačnú a vzdelávaciu činnosť Igorovi  Broskovi, Miroslavovi Sanigovi  a 
Márii Hatokovej. 
- Cenu SAV za propagáciu významu vedy a presadzovanie jej rozvoja Ľuborovi Králikovi. 

11.3 Návrh osobností na seminár „Významné osobnosti SAV 2017“, schválené. 

12.2 Za riaditeľku  Ústavu hudobnej vedy  SAV bola vymenovaná Hana Urbancová. 

13.2. Stanoviská ústavov a odvolania ústavov voči dokumentom Metapanelu, konštatovanie stavu.  
Odovzdané Metapanelu. 
 
16.1 D. Podmaková,  Návrh edičného plánu neperiodických publikácií 2017 – I, schválené. 
 
16.2 D. Podmaková. Analýza vydávania periodických publikácií, podporovaných z centrálnych zdrojov 
SAV. Návrh riešenia na zlepšenie súčasného stavu. Schválené. 
 
Rôzne - M. Morovics – rezolúcia na podporu Stredoeurópskej univerzity v Budapešti, schválené. 

- Rozdelenie priestorov na Šancovej. Nedošlo ku dohode, bude riešiť P SAV. 
 
K bodu 4. 
 

- Voľby predsedov komôr na zasadnutí Snemu SAV, dňa 20. apríla 2017, budú organizovať 
predsedovia komôr. Predtým sa každý člen príslušnej komory vyjadrí, či kandiduje do výboru. 

- Predseda Snemu SAV bude z 2. Komory, volí sa tajnou voľbou Snemom SAV. 



- Prípravu Správy o činnosti SAV je potrebné systémovo zdokonaliť. Hlavne, dodržiavať 
harmonogram jej prípravy, aby bolo možné včas realizovať pripomienky a dodať jej jednotný 
štýl, vyvážený medzi oddeleniami SAV. 

- Výbor spracoval návrhy na úpravy Štatútu SAV, ktoré odovzdá novému výboru Snemu SAV. 
- Predsedníčka Snemu SAV poďakovala členom výboru za ich doterajšiu prácu vo výbore 

snemu. 
 
K bodu 5.  

Zasadnutie bolo ukončené o 18:30.  

 

 

V Bratislave, 10. 5. 2017  

 

Zapísali: Karol Nemoga 

  Ľubor Košťál (časť o 45. zasadaní P SAV) 

Overil: F. Gömöry 

 

 

Ľuboš Kľučár 

predseda Snemu SAV 


