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Zápisnica zo 4. zasadnutia Výboru Snemu SAV dňa 11. 9. 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, R. Passia 

 

Program: 

 

1. Otvorenie  

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Informácia o 3. zasadnutí P SAV  

4. Príprava septembrového zasadnutia Snemu SAV  

5. Rôzne 

6. Záver 

 

 

Informácie a uznesenia k jednotlivým bodom programu 

 

Bod 1 

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

Zapisovaním bola poverená Z. Kusá a overením zápisnice M. Kadúc. 

Bod 2 

Výbor schválil program zasadnutia. 

Bod 3 

O 3. zasadnutí P SAV, ktoré sa uskutočnilo dňa 7. 9. 2017, informovali Z. Kusá a Ľ. Kľučár.  

Na zasadnutie neboli pozvané odborové organizácie, pretože sa nerokovalo o bodoch, týkajúcich sa 

pracovno-právnych a sociálnych otázok. Len tieto otázky sú podľa novelizovaného Štatútu SAV 

dôvodom pre prizvanie odborov na rokovanie P SAV.  P. Šajgalík v tejto súvislosti dôrazne vyzval 

členov P SAV, aby pri príprave materiálov v dostatočnom predstihu označili, či sa materiál týka 

otázok, ku ktorým je potrebné prizvať odbory, a aby materiály predkladali včas. 

P. Šajgalík informoval, že  súd zrušil predbežné opatrenie vyvolané žalobou Odborového zväzu VEDA 

a VÝSKUM. 

Na zasadnutie P SAV boli pozvaní kandidáti na riaditeľov. Ich vypočutia sa konali popoludní 

s výnimkou Dr. Faixa, ktorý bol pre neodkladnú zahraničnú služobnú cestu vypočutý  telefonicky 

v dopoludňajších hodinách, kedy sa aj hlasovalo o jeho uvedení do funkcie. (Návrh na vymenovanie 

Dr. Faixa a ostatných nových riaditeľov bol v tajnom hlasovaní schválený).  
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Odznela informácia len o jednej služobnej ceste (P. Samuely  navštívil s prezidentom SR Chorvátsko).  

V bode Kontrola uznesení bolo prijaté uznesenie k Stratégii SAV 2020, ktorým bola zverená do 

kompetencie P. Samuelyho a M. Morovicsa s tým, že v októbri 2017 predložia správu o jej plnení 

a návrhy na prípadnú revíziu. Pripomenuté bolo uznesenie č. 1110 o vyčíslení nákladov na 

odstránenie nedostatkov v Pavilóne lekárskych vied (s termínom plnenia marec 2017). Riaditelia 

doposiaľ nedodali podklady. P. Šajgalík požiadal príslušného podpredsedu, aby potrebné informácie 

o nákladoch na odstránenie nekolaudačných nedostatkov dodali čo najskôr. Budú sa odstraňovať 

z prostriedkov predaja budovy na Račianskej ul. a je potrebné vedieť, aký bude zostatok a či  postačí  

na výstavbu pavilónu spoločenských vied. K uzneseniu č. 1191 – predloženie informatívnej správy 

o plnení programu Otvorenej akadémie – bolo konštatované, že pri nulovom rozpočte na tento 

projekt sa nedá očakávať plnenie. P. Šajgalík informoval, že MŠVVaŠ vypracovalo návrh rozpočtového 

opatrenia pre MF, ktoré vyčísľuje prostriedky na APVV a SASPRO a súhlas s týmto opatrením závisí od 

podpisu novej koaličnej zmluvy. P. Šajgalík požiadal P SAV o uznesenie, ktoré mu ukladá rokovať 

v tejto veci s novým ministrom MŠVVaŠ. A. Kučera upozornil na neaktuálnosť webovej stránky 

Podporného fondu Š. Schwarza, kedy táto uvádza už neaktuálnu verziu štatútu fondu a nedávno 

schválený dodatok štatútu je prístupný iba v zozname aktuálnych dokumentov na webových 

stránkach sav.sk. P. Siman informoval o pripravovanej úprave stránky, na ktorej sa dohodli so 

správcom.  

V bode Ekonomické otázky  boli prerokované a odsúhlasené viaceré požiadavky: CSaPV žiada o zálohu 

10 tisíc  eur na projekt INTERREG, splatí ju do marca 2018 po refundácii; MÚ žiada prostriedky pre 

štipendistku, AÚ 10 tisíc eur ako príspevok na opravu (sanácia havarijného stavu balkónov/terás v 

objekte Vila Tatra), ktorá nebola akútna, ale stála menej ako by stálo riešenie havárie. Príslušná 

komisia žiadosť podporila. J. Koppel žiadal, aby boli v budúcnosti podobné sanácie a náklady na ne 

vopred konzultované s podpredsedami OV. F. Simančík podporil túto požiadavku, žiadal 

jednoznačnejšie pravidlá a upozornil, že verejné výskumné inštitúcie nebudú dostávať takéto 

mimoriadne prostriedky. J. Koppel pripomenul, že Fond opráv a údržby sa vytvára len z prostriedkov 

nájmu. Väčšie opravy sú vždy problém, lebo kapitálové prostriedky, ktoré dostáva SAV, nestačia ani 

na pokrytie elementárnej údržby. P. Šajgalík navrhol vypracovať systém pre predvídanie potrebných 

opráv v organizáciách v danom roku tak, aby sa po sumácii všetkých požiadaviek dalo rozhodovať.   

V tomto bode bola predložená aj informácia o bonifikácii na základe výsledkov akreditácií pre „B“ 

ústavy, ktoré  neboli odmenené v prvej vlne a o použitých pravidlách. Pre tieto ústavy  je rezervovaná 

suma 400 tisíc eur na mzdové prostriedky s odporúčaním použiť ich na odmeny pracovníkov, ktorí sa 

najviac zaslúžili o dobrý výsledok akreditácie (rovnaký kľúč ako v prvej vlne). 100 tisíc euro zo sumy 

od MŠVVaŠ  (1 350 tisíc) je odložené  pre projekty Seal of excellence.    

Bola pripomenutá nutnosť dofinancovať náklady na teplo súvisiace s  tohtoročnou dlhšou zimou 

a ďalšie výdavky nutné v tomto kalendárnom roku.  

V bode Legislatívne a právne otázky bola schválená zmena v Rokovacom poriadku Škodovej komisie – 

doplnenie o prizývaní štatutárov, ktoré zjednocuje predpisy s praxou, ďalej bol schválený návrh na 

doplnenie Štatútu SAV o nový orgán, International Advisory Board, a úloha vypracovať štatút pre 

tento orgán a predložiť návrh na zmenu štatútu na schválenie snemu 28. 9. 2017. Ďalej boli schválené 

zmeny v štatúte Bytovej komisie, zásady prideľovania grantových prostriedkov na medzinárodné 

grantové projekty a zlúčenie troch ústavov (ÚEFT SAV, ÚNPF SAV a ÚVS SAV) k 1. 1. 2018 do 

organizácie s názvom Centrum lekárskych vied SAV. Názov centra podnietil diskusiu. Pomenovanie by 

mohlo náležať viacerým organizáciám mimo tohto centra a v budúcnosti môže vytvárať dojem, že ide 



 3 

o jediné takto zamerané pracovisko v SAV. Zároveň sa obsahovo čiastočne prekrýva s názvom 

Biomedicínskeho centra SAV a podobný problém predstavuje aj názov ďalšieho pracoviska 2. OV, 

Centra biovied SAV. Podľa M.  Morovicsa môžu veľmi všeobecné názvy organizácií ovplyvniť budúce 

rozhodovania o integrácii. J. Koppel upozornil, že organizačné zložky Centra budú naďalej (pri 

publikovaní a pod.) vystupovať pod svojím pôvodným názvom, čo zmenšuje problém. Doposiaľ  P SAV 

nikdy nezasahovalo do pomenovania zdola vytváraných celkov, preto aj tentoraz odsúhlasilo zlúčenie 

do celku s navrhnutým názvom.  Materiál bol doplnený o uznesenie konzultovať  otázky názvov 

inštitúcií.  

P. Šajgalík informoval o kreovaní Vedeckej rady SAV. Snemu predloží informáciu o dvoch členoch 

Vedeckej rady SAV ktorí sú priamo delegovaní Radou VŠ a podnikateľským sektorom.  

Z externého prostredia prišli návrhy na nomináciu  K. Mičietu, R.  Redhammera, T. Čojerovej,  S. 

Kmeťaa P. Sováka. M. Lubyová upozornila na podmienku reprezentatívnosti združenia 

zamestnávateľov, ktorú od nominujúcej organizácie vyžaduje zákon o Tripartite. Nejasnosť bude 

preverená.  

V bode Medzinárodná a technická spolupráca boli predstavené tri projekty uchádzajúce sa 

o financovanie cez schému V4-Kórea: projekt Ústavu polymérov predstavila M. Omastová. Jeho 

cieľom je zlepšiť účinnosť konverzie svetelnej energie bez olova. Tím M. Tchingabé Paloua z Ústavu 

stavebníctva a architektúry (ÚSTARCH) bude skúmať zvyšovanie trvanlivosti betónov slúžiacich na 

ochranu pred rádioaktívnym žiarením.  V. Pätoprstý z Chemického ústavu povedie výskum zameraný 

na analýzu komplexných vzoriek prostredníctvom nových nástrojov pre kapilárnu elektroforézu. 

Všetky tri projekty budú podporené. P SAV ďalej schválilo návrh na ukončenie zmluvy s  Ústavom 

normálnej a patologickej fyziológie o financovaní projektu SASPRO č. 0101/01/02 Jazminky 

Majdandzic a odsúhlasilo  podporu projektu Dr. Cilliusovej z Ústavu dejín umenia, ktorý v príslušnej 

schéme získal Seal of excellence, určenú na bežné výdavky. P SAV ďalej zobralo na vedomie 

informáciu o priebehu výzvy na predĺženie projektov SASPRO, kde bolo doručených celkovo 9 

návrhov, ktoré príslušné hodnotiace komisie vyhodnotia v druhej polovici septembra.   

V bode Zahraničné styky  P SAV schválilo cestu P. Šajgalíka do USA s delegáciou prezidenta A. Kisku, 

zmenu zástupcu SAV v EASAC s tým, že D. Ježovú nahradí M. Omastová, menovanie J. Koppela za 

člena ENRIO (problémy bioetiky), ktorý nahradí S. Ftáčnikovú a schválilo organizáciu a finančné 

zabezpečenie návštevy čínskej delegácie  z NPU v SAV. 

V bode Personálne otázky boli schválené zmeny v štatúte legislatívnej komisie a zloženie niekoľkých 

komisií. Ľ. Kľučár upozornil na nejednotnosť štatútov komisií a navrhol, že by bolo vhodné prijať 

určité spoločné ustanovenia pre štatúty niektorých komisií (napr. legislatívnej, transformačnej), ktoré 

by mohli všeobecne stanoviť, že členmi sú predseda snemu a predsedníčky komôr, čím by sa predišlo 

nutnosti schvaľovať zmeny v štatúte, keď sa zmení osoba vo funkcii. Zároveň upozornil na potrebu 

aktualizácie webových stránok komisií. Podľa P. Simana sa v súčasnosti upravujú prístupové práva pre 

nových predsedov komisií, ktorí následne vykonajú potrebné úpravy. 

V bode Akreditácia, hodnotenia predložil P. Samuely návrh koncepcie Zásad ročného hodnotenia. 

Jeho základom je návrh algoritmu, ktorý by sa otestoval na informáciách z ELVYSu za rok 2016, teda 

bez zaťaženia organizácií ďalšími povinnosťami. Spôsob hodnotenia, aký sa používa v akreditácii 

konanej za štvorročné či dlhšie obdobie, nie je podľa neho vhodný na ročné hodnotenie, ktoré by 

malo byť čo najjednoduchšie a slúžiť najmä ako podklad pre výkonové financovanie organizácií SAV, 

a tiež na externú komunikáciu a komparáciu. Návrh vychádza z metodiky, ktorú používa MŠVVaŠ pre 

hodnotenie VŠ a po 15 rokov dolaďovania je konsenzuálne prijímaná. Prvý parameter – výsledky 
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medzinárodnej akreditácie zohľadňuje veľkosť organizácie, ostatné (získavanie prostriedkov 

z medzinárodných a domácich zdrojov nad rámec rozpočtu, počet doktorandov a publikačné výkony) 

sa posudzujú ako podiel na celkových výkonoch. Publikačná činnosť bude špecifikovaná podľa 

vedeckých oblastí. P. Šajgalík pripomenul, že v prvom parametri (výsledky akreditácie) bude 

v nasledujúcich rokoch posudzované aj plnenie akčných plánov. P. Samuely opakovane zdôraznil, že 

ročné hodnotenie by malo byť čo najjednoduchšie a zabezpečovať porovnateľnosť s výkonmi VŠ. 

Parametre ako citovanosť, expertízna a popularizačná činnosť sú posudzované v rámci akreditácie, 

prípadne môžu byť zahrnuté do výročných správ (v reakcii na poznámku Z. Kusej, že aj údaje 

o expertíznych činnostiach a popularizácii sa dajú čerpať z ELVYSu, čo sa nevyužíva). F. Simančík 

podporil návrh použiť model z VŠ, pretože porovnateľnosť s VŠ je veľmi dôležitá, a navrhol, aby váhy 

jednotlivých parametrov neboli pred testovaním algoritmu prezentované ako fixné – zdôrazniť by sa 

mal ich skúšobný charakter. M. Lubyová kritizovala navrhnutý vysoký koeficient výsledkov akreditácie 

(0,43) a poukázala na veľký počet organizácií, ktoré podali odvolania voči výsledku akreditácie. M.  

Morovics privítal snahu o jednoduchosť a aplikovateľnosť a vyslovil nádej, že novozriadený 

International Advisory Board SAV bude nápomocný pri práci na kritériách hodnotenia akčných 

plánov. Nebol podporený návrh, aby sa navrhnutý algoritmus konzultoval s riaditeľmi ešte pred 

pilotným testovaním.  Na konzultácie bude daný a v sneme schvaľovaný až návrh zásad ročného 

hodnotenia, ktorý sa pripraví po zohľadnení výsledkov pilotného testovania. Predpokladá sa, že 

financie rozdeľované na základe výsledkov hodnotenia  budú pochádzať z prostriedkov získaných od 

MŠVVaŠ nad rámec rozpočtu. V rámci tohto bodu bol schválený aj zámer podpory excelentných 

aktivít v štyroch kategóriách, ktorý pripravil P. Samuely, s  úlohou  predložiť na októbrové rokovanie P 

SAV návrh  metodiky.  

Počas zasadnutia P SAV prišla informácia z rokovania NR SR, že poslanci v treťom čítaní schválili návrh 

zákona o v. v. i. 

18. 9. 2017 sa uskutoční mimoriadne zasadnutie P SAV k programovému vyhláseniu P SAV na 

obdobie 2017 – 2021.    

 

Bod 4 

Ľ. Kľučár predstavil návrh programu septembrového zasadnutia snemu SAV, ktoré sa uskutoční 28. 9. 

2017. Zásadnými bodmi programu sú programové vyhlásenie Predsedníctva SAV vo funkčnom období 

2017 – 2021, prerokovanie a schvaľovanie návrhu novely zákona o SAV, prerokovanie a schválenie 

novely Štatútu SAV. Ďalšími meritórnymi bodmi sú voľba externých členov vedeckej rady SAV a 

záverečná informácia o výsledkoch hodnotenia vedeckých organizácií za roky 2012 – 2015.   

Náročnosť programu si vyžiada posunúť začiatok rokovania na 9. hodinu ráno.  Výbor navrhuje za 

predsedu volebnej komisie F. Gömöryho, za predsedu mandátovej komisie M. Kadúca, za 

predsedníčku návrhovej komisie K. Gmucovú, za zapisovateľa Ľ. Košťála a za overovateľa K. Nemogu.  

Poradie bodov sa zosúladí s časovými možnosťami P. Šajgalíka a M. Omastovej, ktorí sa pre iné 

povinnosti nemôžu zúčastniť celého zasadania snemu. Vzhľadom na medializovanú nomináciu 

predsedníčky legislatívnej komisie M. Lubyovej za ministerku ŠVVaŠ je otvorená aj otázka 

predkladateľa návrhu novely zákona o SAV. J. Koppel však materiál predstavil už na júnovom 

zasadnutí snemu a preto ho podľa potreby môže uviesť predseda snemu.   
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Ad návrh novely zákona o SAV:  Pripomienky a pozmeňujúce návrhy k návrhu novely zákona o SAV 

prišli z 12 organizácií SAV. Pripomienky usporiadané podľa členenia novely zákona predstavila 

Z. Kusá, ktorá na základe poverenia výboru pracovný dokument pripravila. Členovia výboru 

prediskutovali doručené pripomienky, ktoré navrhli rozdeliť do niekoľkých kategórií. Na sneme 

odporúčajú ako prvé prerokovať najzávažnejšie pozmeňujúce návrhy, ktoré sa týkajú rozdelenia 

kompetencií medzi samosprávnymi orgánmi a návrhy ustanovovania nových samosprávnych 

orgánov, pretože hlasovanie o nich ovplyvní možnosti meniť nadväzujúce ustanovenia podľa 

doručených pripomienok. Ďalej vyčlenili pripomienky, ktorých znenie je – vzhľadom na ich nejasné 

právne dôsledky - potrebné konzultovať s právnikmi, pripomienky a návrhy zmien, ktoré výbor 

odporúča riešiť v Štatúte SAV, a nie v zákone, kategóriu nie až tak kritických pripomienok a kategóriu 

formálnych (gramatických) pripomienok, ktoré nemusia byť predmetom hlasovania. K časti 

pripomienok výbor počas diskusie vyslovil podporné stanovisko.  Výbor poveril Z. Kusú, aby zlúčila 

opakujúce sa zhodné pripomienky k určitému bodu so zachovaním informácie o organizáciách, ktoré 

pozmeňujúci návrh alebo pripomienku predkladajú, aby pripomienky k návrhu novely zaslala členom 

výboru snemu na záverečnú kontrolu, po ktorej bude dokument zaslaný členom snemu 

a predkladateľovi v odporúčanom roztriedení.    

Výbor tiež schválil návrh požiadavky vypracovať a zverejniť úplné znenie novelizovaného štatútu SAV 

po jeho prerokovaní a schválení Snemom SAV.   

Na záver tohto bodu výbor hlasovaním rozhodol o prizvaní hostí na zasadnutie snemu 28. 9. 2017 

(okrem štandardne prizývaných hostí). Väčšinou hlasov schválil pozvanie L. Lapšanského, zástupcov 

špecializovaných organizácií, ktoré mali v predchádzajúcom období zástupcov v Sneme, odborových 

organizácií a Dr. Gajdošovej z THS Košice.   

Bod 5 

V Rôznom Ľ. Kľučár informoval o vzniku novej organizácie SAV, Centra pre využitie pokročilých 

materiálov SAV (CEMEA) začlenenej do 1. OV, ktorá po plnom ustanovení bude mať nárok na 

zastúpenie v sneme. Rozdelili sa úlohy zastupovania výboru na najbližších zasadnutiach P SAV: na 

mimoriadne zasadnutie 18. 9.  pôjde Ľ. Kľučár a R. Passia (náhradníčka: Z. Bartošová), na 4. 

zasadnutie P SAV 16. 10. pôjde Ľ. Kľučár a K. Nemoga (náhradník: M. Kadúc). Ľ. Kľučár tiež 

informoval, že 17. 10. sa bude konať zasadnutie Rady riaditeľov (RR4) zvolané I. Lacíkom. Ako 

predseda snemu bol prizvaný. Predsedovi RR4 navrhne pozvať na zasadnutie aj predsedníčky komôr, 

prípadne celý výbor snemu SAV. 

 

Bod 6 

Ľ. Kľučár poďakoval prítomným za konštruktívnu diskusiu a o 18:45 ukončil zasadnutie výboru.  

 

V Bratislave 22. 9. 2017 

 

Zapísala: Z. Kusá                                      Ľuboš Kľučár 

Overil: M. Kadúc                            predseda Snemu SAV 


