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 Zápisnica z 1. zasadnutia výboru Snemu SAV, 

konaného 18. 5. 2017 od 13:00 hod. v miestnosti č. 12 v budove SAV na Štefánikovej 49 

v Bratislave 

 

Prítomní: Z. Bartošová,  J. Gálik (skype), K. Gmucová F. Gömöry, M. Kadúc, Ľ. Kľučár,  Ľ. 

Košťál,  Z. Kusá, R. Passia,  

Ospravedlnený: K. Nemoga 

Prizvaný: J. Koppel (k bodu 5) 

 

Program: 

1. Otvorenie  

2. Schválenie programu zasadania 

3. Informácie z mimoriadneho zasadania P SAV dňa 3. 5. 2017 

4. Informácie zo 47. zasadnutia P SAV dňa 11. 5. 2017 

5. Informácia o príprave návrhu novely zákona o SAV 

6. Príprava júnového snemu SAV 

7. Rôzne 

8. Záver 

 

 

Informácie k jednotlivým bodom programu: 

 

Bod 1 

Zasadnutie výboru snemu otvoril a jeho ďalší priebeh riadil predseda snemu Ľ. Kľučár. 

Zapisovaním bola poverená Z. Kusá a K. Gmucová (bod 3) a overovaním R. Passia. 

 

Bod 2 

Výbor schválil program zasadania. 

 

Bod 3 

O mimoriadnom zasadaní P SAV, ktoré sa konalo 3. mája 2017, informovala K. Gmucová. Z 

informácií vyberáme: 

- Odvolanie voči výsledkom akreditácií podalo 18 organizácií, boli zaslané predsedníčke 

hodnotiaceho panelu. P SAV ustanovilo pracovnú skupinu v zložení E. Majková, K. 

Fröhlich, K. Marhold, E. Višňovský a M. Omastová, ktorá pripraví tézy akčného plánu SAV 



2 
 

(vrátane merateľných ukazovateľov) na základe odporúčaní metapanelu. P SAV schválilo 

aj spôsob rozdelenia prostriedkov na rozvoj pridelených Ministerstvom financií SR za 

akreditáciu vedeckých organizácií SAV. Väčšia časť prostriedkov bude pridelená 

organizáciám v kategórii A a tým organizáciám z kategórie B, u ktorých metapanel uviedol, 

že patria do skupiny pracovísk SAV s vynikajúcimi výsledkami v tejto kategórií. Riaditelia 

organizácií budú mať možnosť rozhodnúť, v akom pomere chcú mzdové, vecné 

neinvestičné a kapitálové prostriedky. Odmenení budú aj riaditelia najúspešnejších 

organizácií a na základe návrhov riaditeľov organizácií kategórie B aj ďalšie výnimočné 

tímy v nich pôsobiace. Prvá časť rozpisu prostriedkov bude predložená na nasledujúce 

zasadanie predsedníctva akadémie. 

- Predsedníctvo schválilo zriadenie vedeckej organizácie s názvom Centrum excelentnosti 

pre využitie pokročilých materiálov SAV (príspevková organizácia) so sídlom v Bratislave na 

Dúbravskej ceste 9 a uložilo požiadať MF SR o súhlas so zriadením organizácie v súlade s § 

21 ods. 8 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách ku dňu 1. 6. 2017. Uložilo 

vypracovať návrh zriaďovacej listiny a organizačného poriadku novej organizácie, ako aj 

informovať Snem SAV o zriadení organizácie Centrum excelentnosti pre využitie 

pokročilých materiálov SAV. 

- P. Siman informoval o aktivite SAV pre verejnosť v problematike sanácie 

environmentálnej záťaže (skládka Bratislava, Vrakuňa).  

- Predsedníctvo v súvislosti s publikovanými kontroverznými vyjadreniami o využívaní 

superpočítača AUREL odporučilo referátu pre komunikáciu a média vypracovať 

komunikačnú stratégiu pre kontakt s médiami. 

- Predseda SAV navrhol na základe informácie o nízkom záujme verejnosti o projekt 

vedeckej kaviarne SAVinci tento pozastaviť a navrhnúť iný model.  

 

Bod 4 

O 47. zasadnutí P SAV, ktoré sa konalo  11. 5. 2017, informovala Z. Kusá. Z informácií 

vyberáme:  

- P. Šajgalík informoval o návšteve Izraela a potenciálnej projektovej spolupráci 

s Telavivskou univerzitou, ktorá by mohla byť podporená prostredníctvom výzvy 

APVV na mimoeurópske projekty, ak bude v r. 2018 vypísaná, a o návšteve Číny 

okrem iného s cieľom získať tamojších študentov pre doktorandské štúdium na SAV.  

- Bol poskytnutý prehľad centrálne sledovaných uznesení P SAV, ktorých plnenie 

prechádza do nasledujúceho funkčného obdobia P SAV (ich zoznam je v prílohe 

Zápisnice zo 47. zasadnutia P SAV). Pre nedohodu o užívaní časti priestorov v budove 

na Šancovej ul. bola z iniciatívy podpredsedu III. OV objednaná právna expertíza 

situácie – posúdenie právnej sily jednotlivých uznesení P SAV a dislokačnej komisie. 

Plnenie tohto uznesenia sa odkladá do doby, keď bude k dispozícii toto právne 

stanovisko.  
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- P SAV prerokovalo informácie o programe iniciatívy Mladí vedci SAV a rozhodlo o jej 

podpore. Odporučilo úpravu jej názvu (v záujme otvorenia platformy aj pre 

doktorandov, ktorí ešte nie sú vedeckými pracovníkmi) a tiež koordináciu 

s podpredsedom SAV pre výskum. 

- Schválených bolo niekoľko zámerov týkajúcich sa podpory prípravy projektov či 

zlepšenia organizačného prostredia pre výskum, ako napr. návrh spolupráce 

s MŠVVaŠ pri tvorbe Stratégie rozvoja ľudských zdrojov, ktorej cieľom je 

inkorporovanie zásad Európskej charty pre výskumných pracovníkov a Kódexu 

pravidiel pre ich zamestnávanie, príprava  spoločného projektu SASPRO II s UK a STU, 

zámer pripraviť pravidlá pre projekty Horizont 2020, ktoré splnili kritériá, no nezískali 

financovanie EK. 

- P SAV ďalej prerokovalo rozpis príjmov a výdavkov rozpočtu na rok 2017 a viaceré 

ekonomické požiadavky a otázky a schválilo finančné alokácie na ich riešenie a tiež na 

podporu udelených cien a štipendií (podrobnosti v zápisnici zo 47. zasadnutia P SAV), 

vrátane bonifikácií organizácií, ktorých výsledky boli osobitne vyzdvihnuté 

zahraničnými hodnotiteľmi. 250 tisíc eur bolo rezervovaných pre ďalšie úspešné 

vedecké organizácie s tým, že sa P SAV pokúsi požiadať  MF o ďalšiu dotáciu, ktorá 

túto sumu zdvojnásobí, a o rozdelení celkovej sumy rozhodne v septembri tohto 

roku. 

- P. SAV ďalej schválilo zriaďovaciu listinu Centra pre využitie pokročilých materiálov 

SAV,  odporúčalo financovanie projektu Innovative Ni-Cr-Re coatings with enhanced 

corrosion resistance for high temperature application in power generation industry,  

ktorý uspel v rámci 1. Spoločnej výzvy M-ERA.NET COFUND, ktorý bude realizovať 

Ústav materiálového výskumu SAV, a to v odporúčanej sume 120 tisíc eur (s tým, že 

45 tisíc eur kryje realizujúci ústav SAV).  

- P SAV schválilo vymenovanie  M. Vaňka za riaditeľa Astronomického ústavu SAV.     

- Prerokované a s pripomienkami boli schválené dva materiály nadväzujúce na 

odporúčania panelu zahraničných hodnotiteľov, a to návrh opatrení P SAV pre 

obdobie 2018 až 2023 a tézy akčných plánov a stratégií organizácií SAV. Oba 

materiály boli 18. 5. 2017 zaslané riaditeľom vedeckých organizácií.  Prvý materiál 

budú ďalej rozpracúvať príslušní členovia P SAV, ktorí zostavia aj harmonogram 

jednotlivých úloh, zapracovanie druhého materiálu do stratégií a akčných plánov 

organizácií je terminované koncom augusta 2018. O akčných plánoch organizácií sa 

povedie diskusia na úrovni  vedenie organizácie – príslušné OV.    

- V Rôznom J. Koppel informoval o výsledku rozporového konania k pripomienkam SAV 

k návrhu novely VŠ zákona, ktoré sa týkali doktorandského štúdia. Požiadavka na 

predĺženie platnosti existujúcich práv nevysokoškolských inštitúcií bola čiastočne 

akceptovaná, doterajšie dohody budú platiť. Požiadavka na možnosť poskytnúť 

štipendiá zahraničným doktorandom bola z požiadaviek vyňatá, keďže sa netýka 

systému VŠ SR. Napokon požiadavka možnosti požiadať o akreditáciu 

doktorandského študijného programu pre externú vzdelávaciu inštitúciu, keď vysoká 
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škola preň nespĺňa podmienky, avšak tieto podmienky spĺňa externá vzdelávacia 

inštitúcia, bola posunutá na politické rozhodnutie. 

K predneseným informáciám členovia výboru diskutovali v bode Rôzne. 

 

Bod 5 

J. Koppel oboznámil výbor s časovým plánom legislatívneho procesu príprav novely zákona 

o SAV, ktorá by mala byť schválená na jar roku 2018. Predstavil materiál, ktorý vychádza z 

pripomienok organizácií a diskusií na sneme v roku 2014.  V roku 2015 a 2016 bol opakovane 

prerokovaný v transformačnej komisii, na jar roku 2016 schválený Predsedníctvom SAV  a 

následne bola o ňom podaná úvodná informácia na zasadaní snemu v apríli 2016. Na jeseň 

2017 bude MŠVVaŠ predkladať na rokovanie vlády vecný zámer novely.  J. Koppel odporúčal 

rokovať o návrhu novely na dvoch zasadnutiach snemu – v júni sa oboznámiť s materiálom 

a dohodnúť formu pripomienkovania, letné mesiace nechať na pripomienkovanie materiálu 

v organizáciách a po spracovaní pripomienok predložiť materiál na rokovanie 

septembrového snemu. K. Gmucová upozornila na potrebu riešiť synchronizovanie 

funkčných období rôznych orgánov SAV, pretože súčasná nejasná úprava spôsobuje 

opakované nedorozumenia. J. Koppel uznal dôležitosť tejto úlohy a odporučil riešiť 

synchronizačné úpravy až na septembrovom sneme.  Členovia výboru si osvojili tieto návrhy 

a odporúčania.  

Ľ. Kľučár upozornil, že ak sa uskutoční optimistický scenár rokovania o návrhu zákona o v. v. 

i. (rátajúci s jeho prvým čítaním v NR SR v júni 2017), v júni by sa malo začať pracovať aj na 

interných predpisoch SAV a organizácií. Ľ. Kľučár predstavil stručný prehľad rozsiahleho 

súboru predpisov, ktoré identifikoval ako dotknuté prechodom na v. v. i. a ktoré budú nutne 

predmetom práce P SAV a tiež Snemu SAV. Ľ. Kľučár po tomto upozornení a prísľube 

súčinnosti poďakoval J. Koppelovi za účasť na rokovaní výboru. 

 

Bod 6 

Výbor odsúhlasil termín júnového snemu SAV. Snem sa bude konať 27. júna od 11:00 hod. 

v aule na Patrónke. Ľ. Kľučár predstavil návrh programu rokovania snemu, ktorý bol na 

základe diskusie schválený takto: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Voľba pracovných komisií  

4. Kontrola plnenia uznesení snemu 

5. Informácia o aktuálnej situácii, predseda SAV P. Šajgalíka (v tom aj informácia 

o legislatívnom procese návrhu zákona o v. v. i. a informácia o priebehu odvolaní voči 
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výsledkom hodnotenia vedeckých organizácii SAV panelom zahraničných 

hodnotiteľov) 

6. Návrh novely zákona o SAV  

7. Informácie o aktivitách a plánoch stratégie Otvorená akadémia  

8. Materiály predkladané P SAV (zatiaľ nešpecifikované) 

9. Rôzne 

10. Záver 

 

Členovia výboru prerokovali prizývanie hostí. Výbor schválil, aby na všetky rokovania snemu 

v tomto funkčnom období boli pozývaní členovia P SAV, vedúca sekretariátu Predsedu SAV 

a zástupca Referátu pre komunikáciu a média. Na najbližšie rokovanie snemu budú k bodu 4  

pozvaní všetci členovia Rady koordinátorov Otvorenej akadémie, respektíve nimi poverení 

zástupcovia. Pozvanie na júnový snem bolo schválené aj pre zástupcov špecializovaných 

pracovísk bez zástupcov v sneme a pre odborové organizácie, pretože na programe sú veci 

relevantné pre SAV ako celok. Členovia snemu budú informovaní o termíne konania 

júnového snemu v najbližších dňoch a okolo 10. júna 2017 bude zasielaná riadna pozvánka.   

 

Bod 7 

V Rôznom bolo najprv prerokované rozdelenie účastí na rokovaniach P SAV:  1. júna 2017 

(spoločné slávnostné zasadnutie končiaceho a novozvoleného P SAV) bude výbor zastupovať 

Ľ. Kľučár a F. Gömöry. Na prvom zasadnutí novozvoleného P SAV 15. 1. 2017 sa zúčastní K. 

Gmucová a Z. Kusá (Ľ. Kľučár má plánovanú dovolenku). 8. júna 2017 na udeľovaní cien pre 

mladých vedcov a sprievodnom koncerte, ktoré sa uskutoční v Košiciach, bude výbor 

zastupovať J. Gálik. 

Členovia výboru, ktorí boli prítomní na stretnutí riaditeľov a predsedov VR s P SAV dňa 10. 5. 

2017, informovali o priebehu diskusie o aktuálnom znení návrhu zákona o v. v. i.  Okrem 

iného vyzdvihli pripomienku I. Budinskej, ktorá upozornila, že dôvodová správa k návrhu 

zákona o v. v. i. naďalej obsahuje formuláciu, že navrhovaná úprava povedie k znižovaniu 

počtu vedeckých organizácií SAV, čo podľa nej nie je poslaním zákona a apelovala na 

prítomného zástupcu MŠVVaŠ, aby táto veta bola z dôvodovej správy vyňatá.  Ďalej tlmočili 

vysvetlenie, ktoré podal prítomný predstaviteľ právneho odboru MŠVVaŠ M. Gilányi plénu 

na podnet S. Pastorekovej, zaujímajúcej sa o pozíciu špecializovaných a servisných 

organizácií SAV. Podľa jeho vysvetlenia nie je nutné, aby organizácia pre získanie statusu v. v. 

i. plnila všetky úlohy vymenované v príslušnom článku návrhu zákona. Stačí, ak plní 

niektoré.  Spravovanie infraštruktúry, či šírenie a uchovávanie informácií sú podľa jeho 

výkladu dostatočné na to, aby organizácia mohla mať status v. v. i. Tento výklad umožní 

servisným a špecializovaným pracoviskám transformovať sa na v. v. i. samostatne. 

V nadväznosti na túto informáciu a bod 4, konkrétne na zoznam centrálne sledovaných 
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uznesení P SAV v prílohe zápisnice zo 47. zasadnutia P SAV, M. Kadúc otvoril otázku, aký je 

status uznesení 990C (784C) a 1033c, ktoré hovoria o zriaďovaní Centra spoločných činností 

a zlučovaní viacerých servisných a špecializovaných pracovísk.  V diskusii sa viacerí členovia 

výboru priklonili k záveru, že tieto uznesenia  by nemali byť centrálne  sledované, napokon, 

aj čas ich plnenia už vypršal. Ľ. Kľučár požiada P SAV o ich prehodnotenie.  

Ľ. Kľučár informoval o rokovaní Vedeckej rady SAV, ktorá schvaľovala udelenie cien SAV 

a diskutovala o dôsledkoch odchodu významného podielu študentov na vysoké školy do 

zahraničia.   

Výbor otvoril aj otázku rekonštrukcie pracovných komisií SAV v novom funkčnom období. 

Nominácia členov za snem SAV bude aktuálna v letných mesiacoch, respektíve na jeseň, 

v závislosti od iniciatívy P SAV. Z. Bartošová otvorila otázku zriaďovania pracovných komisií 

snemom SAV. K. Gmucová informovala, že štatút umožňuje snemu zriaďovať ad hoc komisie 

a v prípade potreby môže Z. Bartošová či iný člen výboru prísť s návrhom na zriadenie takejto 

komisie a zloženie jej členov. Podľa jej názoru by v komisiách zriadených snemom komory 

mali mať komory paritné zastúpenie. 

Ľ. Kľučár pripomenul pravidlá na prípravu a pripomienkovanie zápisníc z výboru snemu. 

Práca na prvej verzii  zápisnice (určeným zapisovateľom) nie je časovo obmedzená, no 

rozumie sa, že by nemala byť odkladaná.  Jej prvými adresátmi sú predseda a overovateľ, 

ktorí do dvoch dní zašlú pripomienky/doplnky  k zápisnici. Po ich zapracovaní (ktoré je opäť 

bezodkladné) zapisovateľ pošle zápisnicu všetkým členom výboru, ktorí majú opäť dva dni na 

zaslanie pripomienok. Po ich zapracovaní zapisovateľ posiela zápisnicu predsedovi a ten ju 

zasiela členom snemu SAV.  Obdobný poriadok platí aj pre zápisnice zo zasadania snemu. Ľ. 

Kľučár požiadal  členov výboru o dodržiavanie tohto postupu.  

 

Bod 8 

Ľ. Kľučár poďakoval prítomným za účasť a rokovanie výboru ukončil o 17:08 hod. 

 

V Bratislave 26. mája 2017 

 

Zapísala: Zuzana Kusá  

     Katarína Gmucová (bod 3)  

Overil:   Radoslav Passia 

Ľuboš Kľučár 

predseda Snemu SAV 


