
 

 

Zápisnica z 3. zasadnutia výboru Snemu SAV  

dňa 15. augusta 2017 od 13:00 hod. v zasadačke č. 11 P SAV, Štefánikova 49, Bratislava 

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

Kusá, K. Nemoga  

Ospravedlnený: R. Passia 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Informácia o mimoriadnom zasadnutí P SAV 20. júla 2017 

4. Informácia o 2. zasadnutí P SAV 

5. Príprava septembrového zasadnutia Snemu SAV 

6. Rôzne 

7. Záver 

 

1. Ľ. Kľučár, predseda Snemu SAV privítal prítomných.  

Za zapisovateľku bola zvolená Z. Bartošová, za overovateľa F. Gömöry 

 

2. Program zasadnutia výboru bol jednohlasne schválený. 

 

3. Informáciu o mimoriadnom zasadnutí P SAV 20. júla predniesla K. Gmucová.  

 

Z informácií pre zápis vybrala: 

 

V rámci schvaľovania požiadaviek organizácií SAV na navýšenie rozpočtu v roku 2017 P 

SAV schválilo úpravy rozpočtov troch organizácií. Dva prípady sa týkali riešenia havárií 

(JÚLŠ SAV a VS SAV) a boli riešené štandardnými výškami príspevkov. Tretí prípad 

sa týkal žiadosti o príspevok na  vybudovanie sieťovej infraštruktúry v rekonštruovanej 

budove na Patrónke, do ktorej sa majú sťahovať ÚSvL SAV a ÚSlL SAV. Od obidvoch 

literárnovedných ústavov sa očakáva skoré presťahovanie do rekonštruovanej budovy, 

nakoľko nie je možné  prevádzkovať pre nich obe budovy. 

 

 

P SAV sa zaoberalo projektmi SASPRO. Schválilo návrh na ukončenie projektu SASPRO č. 

1225‐02‐03 z dôvodu výpovede danej FiÚ SAV štipendistovi a návrh na pokračovanie 

projektov programu SASPRO po uplynutí druhého projektového roku na základe rozhodnutia 

hodnotiacich komisií programu SASPRO. Ďalej zobralo na vedomie návrh hodnotiacej 

komisie na predčasné ukončenie projektu č. 0101/01/02 a prijalo opatrenia smerujúce k 



prijatiu finálneho rozhodnutia o pokračovaní projektu v septembri. Na základe odporúčania 

dočerpať prostriedky poskytnuté EK na projekt SASPRO, ktoré neboli vyčerpané z dôvodu 

predčasného ukončenia viacerých projektov štipendistov programu SASPRO, P SAV 

schválilo návrh na umožnenie predĺženia projektov končiacich pred termínom ukončenia 

programu SASPRO súťažným spôsobom. 

 

P SAV schválilo návrh na vymenovanie doc. Ing. Miroslava Boču, DrSc., Dr. techn., do 

funkcie riaditeľa ÚACh SAV, návrh na vymenovanie predsedov komisií SAV pre funkčné 

obdobie 2017 – 2021 a návrh členov niektorých poradných orgánov (komisií). 

 

P SAV schválilo Zmluvu o výpožičke nebytových priestorov FÚ SAV pre CEMEA SAV. 

 

Rokovanie potom pokračovalo bodom týkajúcom sa konečného rozhodnutia o odvolaniach 

vedeckých organizácií SAV voči výsledkom pravidelného hodnotenia za obdobie 2012 – 

2015. Na rokovanie boli postupne prizývaní riaditelia a predsedovia vedeckých rád 

organizácií, ktoré sa odvolali voči hodnoteniu organizácie panelom medzinárodných expertov 

a zaradeniu organizácie do stupňov A – D v troch čiastkových kritériách a v celkovom 

zaradení. Diskutovalo sa o odvolaniach organizácií aj o stanoviskách panelov 

medzinárodných expertov. P SAV následne schválilo niekoľko zmien hodnotení 

v čiastkových kritérií, zjednotenie hodnotenia v kritériu perspektívy pre budúcnosť 

u zlúčených a splynutých organizácií a opravy faktických chýb v textoch hodnotení. 

Organizácie budú oboznámené s výsledkami, ktoré budú následne zverejnené na intranete. P 

SAV zmenilo termín, do ktorého majú organizácie vypracovať a predložiť na príslušné 

oddelenie SAV akčný plán, na 30. september 2017. 

 

4. Informáciu o 2. zasadnutí P SAV 10. augusta predniesla Z. Bartošová, dopĺňal ju Ľ. 

Kľučár.  

 

Informácie o rokovaniach, podujatiach, akciách, cestovné správy 

D. Gálik  v komentári k informačnému semináru projektu ERA.NET výzvy HERA, ktorý sa 

uskutoční 6. 9. 2017 uviedol, že výzva bude otvorená pre humanitné vedy a na seminári 

prehovorí prof. W. Sowa slovensky. Ďalej informoval, že Medzinárodnú cenu SAV získa 

literárna vedkyňa, prof. Goszczyńska  z Poľska a slávnostne jej bude udelená 8. septembra 

o 11.hod v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. 

Kontrola plnenia uznesení a úloh P SAV 

Predseda SAV P. Šajgalík hovoril o presune funkcií na novozvolených členov P SAV 

a o zmenách v organizačnom poriadku.  

Problematikou Otvorenej akadémie sa bude P SAV zaoberať na septembrovom zasadnutí, 

prísun finančnej dotácie z MŠ na zabezpečenie PR tejto iniciatívy je však napriek prísľubu 

neistý. 

Podpredseda pre 3. oddelenie vied, T. Morovics, zodpovedný za prípravu Centra digitálnych 

a humanitných vied požiadal o presun termínu plnenia tejto úlohy na október 2017.  

Pracovisko SAV v budove na Šancovej ulici už druhý rok zápasí so spormi správcu 

(Prognostický ústav SAV) a nájomcu (Ekonomický ústav SAV). Novovzniknuté Centrum 



spoločenských vied, ktorého je Prognostický ústav súčasťou, odmieta ustúpiť Ekonomickému 

ústavu pri jeho požiadavkách na priestory, ktoré tento už dlhodobo užíva. Právna expertíza, 

rovnako ako prítomní, ubezpečili predsedu SAV, že je v plnej kompetencii P SAV spor 

vyriešiť v prospech pokojnej existencie oboch ústavov. 

Žiadosť JÚĽŠ SAV o úpravu mzdového fondu v súvislosti s novou zmluvou o Slovenskom 

národnom korpuse 

Predseda SAV P. Šajgalík chápe korpus ako významný výstup z SAV a plne podporuje jeho 

digitalizáciu, napriek tomu je presvedčený, že vedenie JÚĽŠ sa malo snažiť o získanie 

finančného príspevku mimo SAV, až po neúspechu sa malo obrátiť na P SAV. Zriadením 

nového pracovného miesta pre zamestnanca-informatika zároveň vzniká precedens: 

digitalizácia ako taká je úlohou pre všetky ústavy SAV a tie, ktoré v nemajú v radoch 

zamestnancov pracovníkov tohto typu, budú zrejme príklad JÚĽŠ nasledovať.   

Návrh Rokovacieho poriadku Predsedníctva SAV 

Rokovací poriadok P SAV bol schválený s pripomienkou predsedu Snemu SAV Ľuboša 

Kľučára, aby sa na zasadnutiach zúčastňovali dvaja zástupcovia výboru Snemu SAV, 

predseda/predsedníčka a jeden ďalší člen/členka. 

Príprava interných predpisov súvisiacich s transformáciou    SAV 

Interné predpisy predložil J. Koppel, považuje ich v štádiu rozpracovanosti za štartovací bod 

a dopracuje ich do októbra 2017. 

Návrh na schválenie Správy o činnostiach realizovaných v rámci programu SASPRO v roku 

2016 

P. Samuely informoval o spôsobe prideľovania finančných prostriedkov, ktorý je 

v dvojročných cykloch. Z toho vyplýva že na rok 2017 SAV požiadala o pôžičku. Štipendisti 

by sa mali čo najviac zapájať do projektov APVV. 

Zapojenie SAV do Belmont Fórum - BiodivERsA Joint Call on scenarios of biodiversity and 

ecosystem services v rámci projektu BiodivScen - upresnenie uznesenia P SAV č. 1204. C 

D. Gálik predniesol informáciu o projekte a zároveň informoval o dvoch schválených 

projektoch.  

Informácia o príprave stretnutia predstaviteľov Akadémií V4 vo Varšave (Poľsko, 26. 9.-27. 

9.2017) 

Témou stretnutia bude biomedicína. Okrem funkcionárov SAV pôjde na stretnutie aj vedec, 

ktorý sa témou zaoberá, Tomáš Smolek z Neuroimunologického ústavu. Na stretnutie príde aj 

predseda Rakúskej akadémie vied, ktorý chce iniciovať vznik širšieho výskumného 

stredoeurópskeho priestoru, ktorý v súčasnosti reprezentujú krajiny V4. Išlo by, samozrejme, 

o ne, ale tiež o Rakúsko, pobaltské štáty a Ukrajinu. 

Zapojenie SAV do programu V4 - Kórea na báze spoločných výskumných projektov (JRP) - 

zmena uznesenia P SAV č. 810 

Z pôvodne schválených projektov referoval predkladateľ D. Gálik o troch, ktoré 

v konkurencii uspeli. P SAV súhlasilo s podporou všetkých, teda s navýšením počtu.  



Návrh na zriadenie Národného komitétu sociológov 

Pri diskusii o uvedenom návrhu, ktorý predložil D. Gálik, vyšlo najavo, že SAV zastrešila 

mnohé nadnárodné vedecké a odborné spoločnosti (komitéty) s úmyslom „mať medzinárodnú 

prestíž“. Vo februári 2016 bol vytvorený zoznam národných subjektov (spoločností, 

komitétov, združení...). V 3. oddelení vied SAV v súčasnosti pracujú tri národné komitéty. P 

SAV po diskusii súhlasilo so zriadením Národného komitétu sociológov.  

Návrh na zmenu Štatútu Programu Štipendium SAV 

P. Samuely predložil zmenu Štatútu programu Štipendium SAV bez komparácie s doposiaľ 

platným štatútom. Odteraz – podľa jednej z navrhovaných zmien – bude záverečná správa 

predkladaná len P SAV, už nie Vedeckej rade SAV. 

Informácie o pripravovanom projekte SASPRO II 

Návrh nových pravidiel pripraví predkladateľ P. Samuely do 28. 9. 2017. Zmenou oproti 

predchádzajúcim je skutočnosť, že konzorcium budú tvoriť SAV, UK a STU. Usiluje sa o 

paritné financovanie, čo zatiaľ univerzity neakceptujú. SAV teda musí do projektu vložiť 6 

miliónov EUR, namiesto predpokladaných 4 miliónov EUR, ak by univerzity participovali 

rovným dielom.  

Členstvo v poradných orgánov P SAV 

P SAV schválilo zloženie viacerých zo svojich poradných orgánov. Väčšiu diskusiu venovalo 

návrhu členov Legislatívnej komisie SAV a Komisie SAV pre rovnosť príležitostí. Úlohou 

legislatívnej komisie bude predovšetkým príprava novely Zákona o SAV, čo je rovnako 

dôležité, ako transformácia. Prítomní akceptovali návrh predsedu výboru Snemu SAV, ktorý 

nárokoval zastúpenie predsedov všetkých troch komôr oddelení vied. Rozšírenie komisie o 

ďalších členov P SAV (viď zápisnica z rokovania, s. 16), rovnako ako o zástupcov 

ministerstiev navrhol predseda SAV. Vzhľadom na rozšírený počet navrhovaných členov 

prítomní upravili platný štatút komisie tak, aby zodpovedal skutočnosti a s doplnením členov 

podľa návrhov Ľ. Kľučára a P. Šajgalíka súhlasili. 

Návrh na zloženie Komisie SAV pre rovnosť príležitostí 

Rovnako ako predošlý, aj tento návrh bol predložený v neprítomnosti predkladateľky. 

S navrhovaným zastúpením oddelení vied v menoslove sa prítomní nestotožnili a návrh 

neschválili. 

Iné 

Predseda SAV apeloval na členov Snemu SAV, aby sledovali účasť a výkon svojich 

zástupcov v P SAV a v prípade potreby zaujali k nej stanovisko. 

Na otázky zodpovednosti za prípravu (koncipovanie, zmien, termínov, distribuovania...) 

Výročnej správy SAV odpovedal, že ako v minulosti, aj teraz je to úloha vedeckého sekretára 

SAV. 

5. Príprava septembrového zasadnutia Snemu SAV 

 

Septembrové zasadnutie Snemu SAV, na ktorom predseda SAV predloží programové 

vyhlásenie sa bude konať 28. 9. 2017 (štvrtok), začiatok ešte Ľ. Kľučár spresní v pozvánke. 



Do programu bude zaradený aj sumár akreditácie SAV, voľba VR SAV a najmä diskusia 

o pripravovanej novele Zákona o SAV, ku ktorej Z. Kusá spracuje písomné pripomienky 

členov Snemu SAV. Výbor Snemu SAV sa zíde 11. 9. O 13.hod. a pripraví definitívnu 

podobu programu snemu. Na zasadnutí P SAV 7. 9. 2017 ho bude okrem Ľ. Kľučára 

zastupovať aj F. Gömöry. 

 

6. Rôzne 

Prítomní sa venovali najmä otázkam: 

a/ zastúpeniu členov výboru Snemu SAV v komisiách 

b/ transformácii a s ňou súvisiacim zmenám predpisov a štatútov 

c/ návrhom M. Lubyovej o zmene rokovacieho poriadku P SAV 

d/ aktuálnou situáciou v agentúre APVV 

 

a/ zastúpenie členov výboru Snemu SAV v komisiách 

 

Ľ . Kľučár vypracoval tabuľku zloženia jednotlivých komisií s tým, že do neho na základe 

záujmu konkrétnych členov P SAV doplnil mená zástupcov výboru Snemu SAV (viď príloha 

zápisnice). Prítomní diskutovali o otázkach súvisiacich s formovaním a kompetenciami ako 

komisií, tak legitímnosti delegovania práva hlasovať všetkým navrhovaným členom, medzi 

ktorými sú i administratívni a výkonní pracovníci.  

 

b/ transformácia a s ňou súvisiace zmeny predpisov a štatútov 

 

Na potrebu zmeny vnútorných predpisov po prechode na v. v. i. upozornil Ľ. Kľučár s tým, že 

by mali byť vypracované nielen vzorové štatúty volebných poriadkov na funkciu člena 

správnej a vedeckej rady v. v. i. a pravidiel tvorby rozpočtu v. v. i. (čo ukladá návrh zákona 

o v. v. i.), ale aj vzorové predpisy štatútu v. v. i., prípadných štatútov správnej a vedeckej rady 

v. v. i. alebo organizačného a pracovného poriadku v. v. i., s čím sa prítomní stotožnili. 

V tejto súvislosti prítomní diskutovali aj o význame a kompetenciách aktuálnych 

neformálnych rád riaditeľov jednotlivých oddelení a zamýšľali sa nad miestom a úlohou R4. 

Názory na dané otázky boli rôzne. Niektorí z prítomných sú presvedčení, že rady riaditeľov 

by nemali mať volené orgány. 

 

c/ návrh M. Lubyovej o zmene rokovacieho poriadku P SAV 

 

Prítomní diskutovali o materiáli, ktorý M. Lubyová, nová členka P SAV, zaslala na vyjadrenie 

výboru Snemu SAV. Prítomní privítali snahu o otvorenosť a zvýšenú aplikáciu participatívnej 

formy demokracie v praxi – teda v SAV – avšak názory na to, aby výbor Snemu SAV 

podporil predmetný návrh podporným uznesením boli rôzne. Niektorí zastávali tento názor,  

iní boli presvedčení, že časť problematiky už rieši predložený materiál prerokovaný na 2. 

zasadnutí P SAV v bode 6.3 predložený J. Koppelom. Navyše vyslovili názor, že spôsob 

organizácie stretnutí P SAV a ich harmonogram nie je v kompetencii výboru Snemu SAV. 

 



e/ aktuálna situácia v agentúre APVV 

 

Agentúra APVV nestihla realizovať plánovaný termín vyhlásenia výzvy. Na situácii sa mohlo 

podpísať aj medializované konanie jej nového riaditeľa, ktorý po svojom nástupe do funkcie 

prepustil viacerých skúsených zamestnancov. V prípade vyslovenia oficiálneho znepokojenia 

nad vzniknutou situáciou, sú k nemu ochotní pripojiť svoje podpisy aj členovia výboru 

snemu, resp. výbor ako celok. 

 

7. Záver 

 

Ľ. Kľučár poďakoval prítomným a rokovanie výboru Snemu SAV uzavrel o 17.05 hod. 

 

 

Zapísala: Z. Bartošová 

     K. Gmucová (bod 3) 

Overil:     F. Gömöry 

 

 

Ľ. Kľučár 

predseda Snemu SAV 

V Bratislave, 7. septembra 2017 

 

 

 

Príloha:   Návrh zástupcov snemu v poradných orgánoch SAV. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 

Výbor snemu navrhuje nasledujúcich členov výboru ako zástupcov snemu v poradných 

orgánoch SAV: 

Poradný orgán SAV Zástupca snemu 

Akreditačná komisia SAV predsedovia komôr: 

K. Gmucová 

Ľ. Kľučár 

Z. Kusá 

Bytová komisia SAV Z. Bartošová 

Dislokačná komisia SAV Ľ. Košťál 

Edičná rada SAV K. Nemoga 

Etická komisia SAV R. Passia 

Z. Kusá 

Komisia pre informačné a komunikačné technológie SAV M. Kadúc 

Ľ. Kľučár 

Komisia pre transformáciu SAV predsedovia komôr: 

K. Gmucová 

Ľ. Kľučár 

Z. Kusá 

Komisia SAV pre duševné vlastníctvo, inovácie a technologický 

transfer 

Z. Bartošová 

Komisia SAV pre ekonomické otázky K. Nemoga 

Komisia SAV pre infraštruktúru a štrukturálne fondy F. Gömöry 

Komisia SAV pre komunikáciu a médiá R. Passia 

Z. Bartošová 

Komisia SAV pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu F. Gömöry 

Komisia SAV pre rovnosť príležitostí Ľ. Košťál 

Komisia SAV pre spoluprácu s vedeckými spoločnosťami K. Nemoga 

Komisia SAV pre vyhodnocovanie medzinárodných projektov F. Gömöry 

K. Nemoga 

Komisia SAV pre zahraničné styky J. Gálik 

Komisia SAV pre životné prostredie Ľ. Kľučár 

Legislatívna komisia SAV predsedovia komôr: 

K. Gmucová 

Ľ. Kľučár 

Z. Kusá 

Rada SAV pre vzdelávanie a doktorandské štúdium F. Gömöry 

Škodová komisia SAV K. Gmucová 

Knižničná rada SAV Z. Kusá 

 


