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Zápisnica zo 6. zasadnutia výboru Snemu SAV, ktoré sa uskutočnilo dňa 18. októbra 2017 

(streda) od 12:00 hod. v zasadačke č. 11A P SAV na Štefánikovej 49 v Bratislave 

 

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

Kusá, K. Nemoga, R. Passia 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia 

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 zasadnutí Snemu SAV 

5. Informácia o mimoriadnom zasadnutí P SAV 18. 9. 2017 

6. Informácia o 4. zasadnutí P SAV, ktoré sa konalo dňa 16. 10. 2017 

7. Rôzne 

8. Záver 

K bodu 1 

Predseda snemu Ľ. Kľučár otvoril zasadnutie výboru snemu o 12:10 hod. Za zapisovateľov boli určení 

R. Passia a K. Nemoga, overovateľkou zápisnice sa stala K. Gmucová.  

 

K bodu 2 

Program zasadnutia výboru bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 3 

Výbor snemu najprv prerokoval procedurálne otázky a zásady, ktoré uplatní v prípade, že by niektorý 

z návrhov kandidátov na členstvo v P SAV neobsahoval všetky požadované materiály (Uznesenie č. 1). 

Až potom výbor pristúpil k otváraniu obálok s kandidatúrami na členstvo v P SAV v doplňovacích 

voľbách.  

 

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, požiada kandidátov 

o ich doručenie v termíne do 20. 10. 2017 spôsobom obvyklým pri návrhoch kandidátov na 

členov P SAV. 

 

Výboru boli doručené dve obálky s kandidatúrami. CSPV SAV navrhlo Editu Nemcovú, EÚ SAV navrhol 

V. Páleníka. Výbor po kontrole materiálov skonštatoval, že obaja kandidáti predložili všetky potrebné 
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dokumenty. Výbor vyhotovil zoznam kandidátov na člena P SAV v doplňovacích voľbách do P SAV 

2017 – 2021 (Uznesenie č. 2). 

 

Uznesenie č. 2 

Výbor snemu vyhotovil Zoznam kandidátov na člena predsedníctva akadémie pre doplňovacie 

voľby vo funkčnom období 2017 – 2021, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

 

Predseda snemu požiada sekretariát predsedu SAV o oskenovanie materiálov oboch kandidátov, 

ktoré budú pred zasadnutím snemu 24. 10. 2017 doručené členom snemu. 

 

K bodu 4 

V ďalšom bode sa výbor snemu venoval príprave najbližších zasadnutí snemu a III. komory snemu, 

ktoré sa budú konať v utorok 24. 10. 2017 od 10:00 hod. Harmonogram zasadnutí navrhol a 

prezentoval Ľ. Kľučár, výbor schválil nasledujúci program zasadnutí snemu: 

 

Program zasadnutia snemu 24. októbra 2017 o 10:00 

1. Otvorenie 
2. Schválenie programu zasadnutia 
3. Voľba pracovných komisií (mandátovej a návrhovej), zapisovateľa a overovateľa 
4. Prezentácie kandidátov na člena predsedníctva akadémie vo funkčnom období 2017 – 2021 
5. Záver 

 

Program zasadnutia III. komory 24. októbra 2017 o 11:00 

1. Otvorenie 
2. Schválenie programu 
3. Voľba pracovných komisií (mandátovej, volebnej a návrhovej) 
4. Krátke vystúpenia kandidátov na člena predsedníctva akadémie vo funkčnom období 2017 – 

2021 a ich odpovede na otázky členov komory 
5. Prvý stupeň volieb kandidáta na člena predsedníctva, hlasovanie 
6. Vyhlásenie výsledkov prvého stupňa volieb 
7. Záver 

 

Program zasadnutia snemu 24. októbra 2017 o 13:00 

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 

III. komore 
5. Diskusia členov snemu s kandidátom na člena predsedníctva akadémie vo funkčnom období 

2017 – 2021 
6. Druhý stupeň volieb kandidáta na člena predsedníctva, hlasovanie 
7. Vyhlásenie výsledkov 

V prípade zvolenia úplného predsedníctva 

8. Výsledky hodnotenia vedeckých organizácií SAV za obdobie 2012-2015 
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9. Rôzne 
10. Záver 

V prípade nezvolenia úplného predsedníctva 

8. Schválenie Harmonogramu doplňovacích volieb kandidátov na členov predsedníctva 
akadémie na obdobie 2017 – 2021 (november 2017) a Usmernenia pre vedecké rady 
organizácii SAV vo veci doplňovacích volieb do Predsedníctva Slovenskej akadémie vied vo 
funkčnom období 2017-2021 (november 2017) 

9. Výsledky hodnotenia vedeckých organizácií SAV za obdobie 2012-2015 
10. Rôzne 
11. Záver 

 

Výbor snemu navrhuje pre obe zasadnutia snemu predsedov jednotlivých komisií v tomto zložení: 

Mandátová komisia: M. Kadúc 

Návrhová komisia: Z. Bartošová 

Volebná komisia: F. Gömöry 

Zapisovateľka: K. Gmucová 

Overovateľka: Z. Kusá 

Výbor určil na prezentáciu jednotlivých kandidátov na členov predsedníctva akadémie vo funkčnom 

období 2017 – 2021 na zasadnutí snemu časový priestor 20 minút podľa harmonogramu, ktorý je 

prílohou tejto zápisnice. Časový harmonogram prezentácií kandidátov v rámci prvého stupňa volieb v 

3. komore snemu je tiež v prílohe tejto zápisnice. Výbor poveril predsedu snemu, aby dal vyhotoviť 

volebné lístky. 

K bodu 5 

Informáciu o mimoriadnom zasadnutí P SAV zo dňa 18. 9. 2017 podal R. Passia. Hlavným bodom 

programu bolo prerokovanie a schválenie Programového vyhlásenia Predsedníctva SAV na obdobie 

2017 – 2021. Zasadnutie otvoril predseda SAV P. Šajgalík a po jeho odchode na iné pracovné 

rokovanie ho viedol podpredseda SAV P. Samuely, ktorý uviedol, že pri príprave tohto programového 

dokumentu vychádzali predovšetkým z nárokov, ktoré na SAV kladie novoprijatý zákon o v. v. i. 

Z tohto faktu vyplývajú aj vyvolané administratívne požiadavky na SAV ako celok aj na jednotlivé 

ústavy, teda budúce verejné výskumné inštitúcie (napr. vypracovanie vzorových dokumentov a ich 

implementácia).  

Členovia P SAV v diskusii postupne prechádzali jednotlivými bodmi dokumentu. P. Samuely zdôraznil 

záujem SAV o pokračovanie zmluvy so štátom a ambíciu perspektívne naviazať financovanie ústavov 

priamo na výsledky ročného hodnotenia pracovísk. SAV by mala centrálne viac podporovať 

podávanie projektov v schémach Horizont 2020 a ERC, mali by sa redefinovať kritériá výberu 

projektov pre štrukturálne fondy. P SAV bude podporovať nárast rozpočtu APVV, bude sa usilovať o 

nové typy spolupráce s VŠ a s inými organizáciami, zvýšenie mobility vedeckých pracovníkov a pod. 

Rozsiahlejšia diskusia sa viedla o jednotlivých formuláciách v programovom vyhlásení týkajúcich 

sa financovania, napr. aký má byť pomer inštitucionálneho a súťažného financovania. Tu je dôležitá 

kritická hodnota inštitucionálneho financovania, podľa predsedu SAV je to suma približne 60 – 65 

miliónov eur, pod túto hranicu sa nedá ísť pri súčasnej podobe a štruktúre vedeckých ústavov 

akadémie. Diskutovalo sa aj o možnostiach posilnenia medzinárodnej spolupráce, podľa viacerých 

členov predsedníctva bude treba uvažovať aj o stálom zastúpení SAV pri európskych inštitúciách 

v Bruseli, podobné zastúpenie má napríklad aj AV ČR.  
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Programové vyhlásenie P SAV bolo schválené s pripomienkami, ich zapracovaním a záverečnými 

úpravami dokumentu boli poverení P. Samuely a M. Morovics. 

K. Marhold informoval, že neboli úplne dočerpané financie vyčlenené na projekt SASPRO, v súlade 

s pravidlami je ich možné použiť na predĺženie pobytu obzvlášť kvalitných štipendistov, v 2. oddelení 

schválila komisia dvoch štipendistov, v 1. oddelení komisia schválila piatich, 3. oddelenie má dvoch 

štipendistov. Predĺženie štipendií bolo uznesením schválené. 

Ďalej P SAV schválilo pracovnú cestu J. Koppela do Portugalska, bol navrhnutý za zástupcu 

v networku Research Integrity, ktorý sa v Lisabone konal 2. – 3. 10. 2017. P SAV cestu schválilo.  

D. Gálik v súvislosti so schváleným projektom Seal of Excelence navrhol, aby sa kandidáti na túto 

podporu prezentovali aj pred P SAV podobne, ako pri iných typoch podpôr zo strany SAV.   

 

K bodu 6 

Informáciu o 4. zasadnutí P SAV, ktoré sa konalo dňa 16. 10. 2017 podal Karol Nemoga.  

P SAV prerokovalo správy z ciest: 

- D. Ježová, zasadnutie ALLEA (D. Ježová je podpredsedníčka),  Budapešť,  okrem bežnej 

agendy, prezentácia D. Ježovej -- prieskum proporcie žien medzi novoprijatými „akademikmi“ 

v členských akadémiách ALLEA (veľká variabilita, najvyšší podiel –- severské krajiny, najnižší – 

južná a východná Európa) , 

- D. Gálik, Macedónsko, slávnostné zasadnutie ku 50. výročiu vzniku Macedónskej AV, 

- D. Gálik, P. Šajgalík, P. Samuely, Poľsko, zasadnutie AV V4, PAV uvažuje o vytvorení vlastnej 

univerzity, čelí diskusiám o pripojení ústavov ku univerzitám, ocenenia V4 mladých vedcov 

(za SAV Tomáš Smolek, Neuroimunologický ústav), 

- D. Gálik, Srbsko, 8. Konferencia podunajských krajín, predovšetkým environmentálny 

a vodohospodársky výskum, prezentovaná iniciatíva SAV – WATERS, 

- J. Koppel, Lisabon, zasadnutie ENRIO (The European Network of Research Integrity Offices), 

kompatibilita a integrita výskumu (medzinárodné štandardy, transparentnosť), 

- P. Siman, Grécko, 1.medzinárodná konferencia o kúpeľníctve v Thermopylách, prezentácia 

venovaná manažmentu vody a prehľadnej analýze minerálnych vôd Slovenskej republiky, 

- M. Venhart, Kjóto, medzinárodná konferencia Science and Technology for Society Forum, 

zaradený do kategórie Future Leaders, plenárnych prednášok a z diskusií pri okrúhlych 

stoloch, taktiež účasť na 8th EU-Japan Scienc – Policy Forum, dôležité závery diskusie: 

o systematicky klesá záujem mladej generácie o vedu, jedna z príčin je, že mladí ľudia 

nevidia svoju perspektívu – trvá veľmi dlho kým človek získa permanentnú pracovnú 

pozíciu, ak sa mu to vôbec podarí; 

o v súčasnosti sú najlepšie výsledky produkované medzinárodnými kolaboráciami 

(príklady: CERN, Európsky spoločný neutrónový zdroj, objav gravitačných vĺn); 

o vysoko je vyzdvihovaná multidisciplinarita ako nástroj produkcie špičkových 

výsledkov; 

o spoločnosť nie celkom rozumie tomu, čo znamená návratnosť prostriedkov 

investovaných do vedy, je treba jasnejšia komunikácia zo strany politikov a vedcov; 

o problém dlhodobej návratnosti prostriedkov: politici nemajú záujem podporovať 

niečo, čo prinesie výsledok po najbližších voľbách; 

o politici by si mali viac uvedomovať, že výskum realizujú ľudia a politické rozhodnutia 

priamo vplývajú na ich životy a na kvalitu ich výsledkov. 
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Kontrola uznesení P SAV, okrem iného:  

o Aktualizácia dokumentu SAV 2020 bola posunutá na ďalšie zasadnutie P SAV.  

o Vyčíslenie nákladov na odstránenie závad v Pavilóne lekárskych vied SAV ešte nebolo 

vykonané.  

o Ministerka školstva prisľúbila, že SAV poskytne sľúbených 100 tisíc EUR na podporu 

dokumentu Otvorená akadémia. 

Výročná správa SAV. Osnova výročnej správy akadémie bola schválená s malými pripomienkami. 

Predseda Snemu SAV pripomenul uznesenie snemu, podľa ktorého je potrebné včas vytvárať 

jednotlivé časti správy, aby bolo možné tieto zosúladiť a prerokovať v sneme a aby bola správa 

predložená snemu až po redakčnej úprave textu. 

Výročná správa pre pracoviská. F. Simančík uviedol, že vzhľadom na neukončenie procesu vytvorenia 

systému výkonového financovania SAV, výročná správa ešte nezodpovedá štrukturálne tomuto 

hodnoteniu. Preto v budúcnosti bude potrebné ešte osnovu výročnej správy zmeniť, aby nebolo 

potrebné dodatočne zisťovať podklady pre toto financovanie od pracovísk. 

Ku prerokovaniu bodu Ekonomické a rozpočtové otázky boli prizvané obe odborové organizácie. 

Dostavila sa predstaviteľka Odborového zväzu SAV RNDr. Daniela Illéšová, CSc. Vyjadrila protest, že 

odbory neboli prizvané na septembrové a mimoriadne zasadnutia P SAV k bodom týkajúcich sa 

ekonomiky, rozpočtu a legislatívy. Nový odborový zväz Veda a výskum odmietol účasť 

s odôvodnením, že aj ostatné body sa týkajú odborov. 

Predseda SAV P. Šajgalík navrhol, aby sa odborové zväzy pôsobiace na SAV dohodli na zastupovaní na 

rokovaniach orgánov SAV vždy jedným spoločným kandidátom. 

Boli prerokované požiadavky na rozpočet v roku 2017. Predtým boli požiadavky prerokované 

v Ekonomickej komisii SAV.  

- Ústav farmakológie a toxikológie SAV, pôžička 15 tisíc EUR, kat. 630, schválené, 

- Ústavu vied o zemi SAV - 500 € z Fondu HaNV PO (príspevok na sanáciu havarijného stavu 

komína) 

- Ústavu hydrológie SAV - 500 € z Fondu HaNV PO (príspevok na sanáciu havárie vodovodného 

potrubia, objekt Michalovce) 

- Technicko-hospodárskej správe ústavov spoločenských vied SAV – 1 101 € z Fondu HaNV RO 

(oprava umývačky riadu, oprava potrubia Klemensova), neschválené, 

- Technicko-hospodárskej správe ústavov spoločenských vied SAV - 735 € z Fondu HaNV RO 

(náklady právneho zastúpenia v spore o nehnuteľnosť Konventná), schválené 

- Kongresovému centru SAV Smolenice – 13 911 € z Fondu HaNV RO (oprava poškodenej 

strechy a komína), schválené 

- Fyzikálnemu ústavu SAV – 3 581 € z Fondu HaNV PO (príspevok na výdavky spojené s 

pripojením objektu v Piešťanoch k trafostanici), schválené, 

- Ústavu ekológie lesa SAV – 1 248 € z Fondu HaNV PO (príspevok na opravu potrubia – 

havarijný stav) , schválené. 

Predseda P. Šajgalík kritizoval situáciu, keď sa na P SAV obracajú pracoviská so žiadosťami o 

pridelenie finančných prostriedkov na odstránenie havárií s nízkymi sumami, ktoré by malo 

automaticky financovať pracovisko. Bude potrebné zaviesť prahovú hodnotu na tieto požiadavky. 

Prevodom vlastníctva na nehnuteľný majetok v Patinciach bolo získaných 46 500 EUR, ktoré 

požiadala THS ÚSV v celej výške použiť na zhodnotenie nehnuteľností v správe THS. Bolo schválené 
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navýšenie rozpočtu THS ÚSV iba o 23 500 EUR. THS predloží konkrétne návrhy na stavebné úpravy 

pred začiatkom VO, po dokončení predloží prehľad čerpania prostriedkov. 

Žiadosť ÚFHZ SAV v Košiciach na použitie celej čiastky 268 tisíc EUR získanej prevodom vlastníctva 

nehnuteľností na Palackého 12 v Košiciach nebola odsúhlasená. ÚFHZ môže použiť 50 percent tejto 

čiastky po zdanení. 

Bol schválený návrh na čerpanie fondu P SAV na 2. polrok 2017 (položky pokrývajú okrem iného Fond 

Š. Schwarza, SASPRO a odmeny riaditeľom pracovísk). 

M. Morovics predložil analýzu čerpania bežných prevádzkových prostriedkov v THS ÚSV SAV. Navrhol 

vypracovanie nových zásad financovania THS so zapojením prostriedkov obsluhovaných organizácií. 

THS sa systematicky stretáva s problémami pri financovaní vlastnej činnosti. V diskusii viacerí 

diskutujúci poukázali na prax  v 1. a 2. oddelení vied  SAV, kde si tieto problémy štandardne riešia 

pracoviská a nerieši to P SAV. 

Návrh vecného zámeru zákona o SAV predložil J. Koppel. Do návrhu zapracoval pripomienky 

organizácií SAV schválené Snemom SAV a výborom snemu. Vecný zámer obsahuje aj uskutočňovanie 

vlastného študijného programu tretieho stupňa minimálne v prípadoch, keď vysoká škola preň 

nespĺňa podmienky, avšak tieto podmienky spĺňa externá vzdelávacia inštitúcia.  

Návrh štatútu Komisie SAV pre komunikáciu a médiá predložil A. Kučera. Boli zmenené niektoré 

články týkajúce sa zloženia komisie. Podobne ako pri iných poradných orgánoch boli z komisie vyňatí 

zástupcovia odborových zväzov. 

Bolo schválené zlúčenie košického Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV (ÚFHZ SAV) 

a bratislavského Centra biologických vied SAV. Právnym nástupcom sa stane CBV SAV so sídlom 

v Bratislave. 

Bola schválená zmena názvu Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV k 1. 1. 2018 na 
Centrum experimentálnej medicíny SAV.  

Ďalej boli schválené dodatky k Organizačnému poriadku Úradu SAV a Štatútu podporného fondu Š. 
Schwarza. Podľa dodatku k OP Úradu SAV sa pozícia hovorcu SAV vyňala z pôsobnosti Referátu pre 
komunikáciu a média vytvoril sa samostatný Referát hovorcu SAV. Činnosť referátu hovorcu SAV riadi 
predseda SAV.  

Bol schválený grant SAV pre projekt „UltraCom“, ktorý získal označenie „Seal of Excellence“, P. 

Tatarko, Ústav anorganickej chémie SAV, 36 mesiacov, do 72 tisíc EUR. Ďalej bol prezentovaný 

projekt „MOCAHIC – Karol IV ako zberateľ“, I. Ciulisová,  Ústav dejín umenia. Tento projekt bol 

schválený už na 3. zasadnutí P SAV, riešiteľka projektu ho však v tom čase nemohla prezentovať.  

Bolo schválené pokračovanie troch projektov SASPRO na základe odporúčania hodnotiacej komisie (v 

jednom projekte bolo odporúčané zintenzívniť publikačnú činnosť), jeden projekt bol úspešný 

a ukončený. 

Bol schválený návrh na pridelenie prostriedkov MVTS (3. etapa, navýšenie o 118 494 EUR, zvýšenie 

koeficientu „n“ z 2500 na 3150 EUR). 

Boli schválené služobné cesty: P. Šajgalík, Čína, P. Šajgalík, Mexiko, P. Samuely, Jordánsko a prijatie 

a organizačné zabezpečenie návštevy prezidenta Tel Avivskej univerzity J. Klaftera. 

P SAV schválilo 22 kompenzačných príspevkov na obdobie 1. 9. 2017 až 31. 8. 2018 vo výške 150 EUR 

na osobu a mesiac. Po oddeleniach 1+19+2.  Na zvyšné prostriedky bude vypísaná dodatočná výzva.  
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Bol schválený návrh na udelenie čestnej plakety SAV Dionýza Štúra RNDr. Pavle Pekárovej, DrSc. 

Bol schválený návrh na udelenie Ceny SAV za budovanie infraštruktúry pre kolektív pracovníkov 

Ústavu Hydrológie SAV. Návrh na udelenie ceny za projektovanie  a budovanie Centra výskumu 

v Šarišských Michaľanoch nebol schválený. 

Boli schválené návrhy na výberové komisie na obsadenie funkcie riaditeľa Kongresového centra SAV 

Smolenice a Ústavu vied o Zemi SAV. 

Bol schválený návrh na menovanie RNDr. Vladimíra Cambela, DrSc. do funkcie riaditeľa 

Elektrotechnického ústavu SAV s účinnosťou od 1. 11. 2017 na 4 roky. 

R. Passia a Z. Bartošová boli menovaní do Komisie SAV pre komunikáciu a médiá. 

Bolo odporučené požiadať MŠVVaŠ o vydanie  osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj 

pre Centrum pre využitie pokročilých materiálov SAV (CEMEA). 

P SAV vzalo na vedomie informáciu o príprave systému výkonového financovania organizácií SAV. 

Podpredsedovia OV SAV predložia systém na novembrové zasadnutie P SAV. 

P SAV vzalo na vedomie harmonogram hodnotenie servisných a špecializovaných organizácií SAV 

a schválilo zmeny v hodnotiacich komisiách. 

Bol prijatý systém podpory excelentných vedeckých aktivít pre: 

- Špičkové vedecké publikácie (z predchádzajúceho roka, uvažujúc rebríček SJR, prvý percentil), 

- Vysoko citované publikácie (teraz za roky 2013-2015, s predpísaným minimálnym počtom 

citácií), 

- Špičkové vedecké monografie (renomované vydavateľstvá, určí komisia menovaná P SAV). 

Boli schválené výpožičky priestorov medzi: 

- ÚMB SAV a Úradom SAV kvôli umiestneniu kamerového systému, 

- CBRB SAV a Úradom SAV kvôli umiestneniu kamerového systému, 

- FÚ, CHÚ, ÚACH a ÚVZ SAV a Úradom SAV kvôli umiestneniu kamerového systému, 

- THS ÚSV, SÚJS, ÚVSK SAV a Úradom SAV kvôli umiestneniu kamerového systému. 

Bola schválená zmluva o výpožičke nebytových priestorov medzi Ústavom ekológie lesa SAV  

a Archeologickým ústavom SAV (skladová miestnosť na Štúrovej ulici vo Zvolene). 

P SAV vzalo na vedomie informáciu o stave sporu o priestory na Šancovej ulici 56 v Bratislave. Návrh 

na definitívne riešenie sporu bude vypracovaný do novembra 2017. 

P SAV súhlasí so spoluorganizovaním finále IQ olympiády s MENSOU Slovensko. 

P SAV vzalo na vedomie správu o pripravovanom stretnutí mladých vedcov SAV. 

P SAV súhlasí s organizovaním jednodňového workshopu, na ktorom sa stretnú mladí vedeckí 

pracovníci SAV a vedci, ktorí pracujú v zahraničí. Stretnutie sa uskutoční 22. decembra 2017. 

Spoločnosť TREXIMA ponúkla spoluprácu v oblasti prieskumu trhu, zefektívnení komunikácie, 

monitorovanie požiadaviek zamestnávateľov a podobne. 3. oddelenie vied bude pokračovať 

v rokovaniach. 
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Druhé kolo žiadostí o dofinancovanie platov postdoktorandov je možné podať do 10. 11. 2017. 

P. Siman tlmočil informáciu ÚSTARCHu, že sú pripravení spolupracovať na projektoch, kde je 

potrebné modelovať osvetlenie. 

J. Draxler získal prostriedky na riešenie 2 projektov v oblasti súčasných technológií. Postup budú 

koordinovať E. Majková a P. Samuely. 

 

K bodu 7 

- Nasledujúce zasadanie výboru snemu bude dňa 24. 10. 2017 po ukončení zasadania snemu. 

Členovia výboru snemu prerokujú návrhy interných dokumentov, ktorých schvaľovanie je v 

pôsobnosti Snemu SAV (návrh zásad rozpisu prostriedkov zakladateľa v. v. i.; návrh pravidiel 

výberového konania vedúceho organizačnej zložky v. v. i., návrh pravidiel výberového 

konania na riaditeľa v. v. i.; návrh Štatútu Snemu SAV a návrh Štatútu SAV). Pripomienky 

členov výboru je potrebné poslať do pondelka 23. 10. 2017 (ráno). Redakciu pripomienok 

urobí Z. Kusá. Ďalšie zasadanie výboru snemu bude 14. 11. 2017. 

- Výbor prijal zámer, aby dokumenty predkladané na rokovanie snemu boli sprístupnené na 

intranete SAV pre celú akademickú obec akadémie. 

- K. Nemoga podal informáciu o zasadnutí RR4, ktoré sa konalo dňa 17. 11. 2017 na 

Virologickom ústave SAV.  

Zasadanie snemu, ktoré sa uskutoční dňa 19. 12. 2017, prerokuje metodiku ročného hodnotenia. 

Túto metodiku musia predtým prerokovať komory snemu.  Výbor zároveň vyjadril názor, že 

zástupcovia výboru snemu by mali mať pri ročnom hodnotení funkciu pozorovateľov a nie 

hodnotiteľov. Výbor schválil účasť členov výboru na nasledujúcich zasadnutiach P SAV:   

- 09. novembra 2017 - Z. Kusá (náhradníčka Z. Bartošová), 

- 14. decembra 2017 - M. Kadúc (náhradník Ľ. Košťál). 

 

K bodu 8 

Zasadnutie výboru ukončil jeho predseda o 16:30 hod. 

 

V Bratislave,  11. novembra 2017 

 

Zapísali: R. Passia (po bod 6),  

                K. Nemoga (od bodu 6 vrátane)  

Overila K. Gmucová 

                 Ľ. Kľučár 

         Predseda Snemu SAV 
  



9 
 

Príloha zápisnice zo zasadnutia výboru Snemu SAV zo dňa 18. 10. 2017 

 
Zoznam kandidátov na členov predsedníctva akadémie  

vo funkčnom období 2017 – 2021,  

doplňovacie voľby (október 2017) 
 

(v abecednom poradí) 

Ing. Edita Nemcová, PhD. 

RNDr. Viliam Páleník, PhD. 

Kandidáti a ich nominácie: 

 
priezvisko, meno 

odd. 

vied 
Nominácie.  

1. Nemcová, Edita 3. OV CSPV  

2. Páleník, Viliam 3. OV EÚ 

 

Harmonogram prezentácií kandidátov na členov predsedníctva akadémie 

vo funkčnom období 2017 – 2021, doplňovacie voľby (október 2017),  

osobná prezentácia pred plénom snemu 

24. október 2017 
 

 Priezvisko a meno Plánovaný začiatok 

prezentácie  

1. Nemcová, Edita 10:10 

2. Páleník, Viliam 10:30 

Výbor snemu bude akceptovať výnimky v poradí prezentácií, pokiaľ sa kandidáti na výmene vopred 

dohodnú a oznámia túto zmenu predsedovi snemu Ľ. Kľučárovi do pondelka 23. 10. 2017. 

Harmonogram prezentácií kandidátov na členov predsedníctva akadémie 

vo funkčnom období 2017 – 2021, doplňovacie voľby (október 2017), 

prvý stupeň volieb v III. komore 

24. október 2017 
 

 Priezvisko a meno Plánovaný začiatok 

prezentácie  

1. 

2.  

Nemcová, 

EditaPáleník, Viliam 

11:10 

11:30 

Zmeny v harmonograme budú akceptované, ak sa kandidáti na výmene vopred dohodnú a oznámia 

túto zmenu predsedníčke III. komory Z. Kusej do pondelka 23. 10. 2017. 


