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Zápisnica zo 8. zasadnutia Výboru Snemu SAV dňa 14. 11. 2017 od 13:00 hod. 

v zasadačke č. 11 P SAV, Štefánikova 49, Bratislava 

 

Prítomní: J. Gálik, F. Gömöry, M. Kadúc, Ľ. Kľučár, Ľ. Košťál, Z. Kusá, K. Nemoga 

Ospravedlnení: K. Gmucová, R. Passia 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Otváranie obálok s návrhmi na voľbu kandidátov na člena P SAV, kontrola úplnosti návrhov, 

vyhotovenie zoznamu kandidátov pre doplňovacie voľby člena P SAV vo funkčnom období 

2017 – 2021 (november 2017) 

4. Príprava volebných zasadnutí Snemu SAV 

5. Informácia o 5. zasadnutí P SAV 

6. Príprava interných predpisov SAV 

7. Rôzne 

8. Záver 

 

 

Bod 1 

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

Zapisovaním bola poverená Z. Kusá a overením zápisnice F. Gömöry. 

 

Bod 2 

Výbor schválil program zasadnutia. 

 

Bod 3 

Pred otváraním obálok výbor na návrh Ľ. Kľučára prijal uznesenie, že zopakuje postup uplatnený 

v predchádzajúcich riadnych a doplňovacích voľbách do P SAV a vyzve kandidátov s neúplnými 

materiálmi k ich rýchlemu doplneniu (uznesenie č. 1).  

 

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 16. 11. 2017 spôsobom obvyklým pri návrhoch kandidátov na 

členov P SAV. 

 

Potom výbor pristúpil k otváraniu obálok s návrhmi na voľbu kandidátov na člena P SAV. Výbor 

konštatoval, že prišli dva návrhy: AO CSaP vied SAV nominuje za členku P SAV E. Nemcovú a 

AO Ekonomického ústavu SAV nominuje V. Páleníka. Bola vykonaná kontrola úplnosti návrhov so 
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záverom, že materiály kandidátov sú úplné. Následne bol vyhotovený zoznam kandidátov pre 

doplňovacie voľby člena P SAV vo funkčnom období 2017 – 2021 (november 2017) 

 

Uznesenie č. 2 

Výbor snemu vyhotovil Zoznam kandidátov na člena predsedníctva akadémie vo funkčnom 

období 2017 – 2021 v rámci doplňovacích volieb (november 2017), ktorý je prílohou tejto 

zápisnice. 

 

Zoznam kandidátov a ich nominácie: 

 Priezvisko, meno OV Nominácie 

1. Nemcová, Edita 3. OV CSPV 

2. Páleník, Viliam 3. OV EÚ 

 

Bod 4 

Výbor sa venoval príprave volebných zasadnutí snemu a III. komory, ktoré sa podľa schváleného 

harmonogramu uskutočnia 21. 11. 2017. Snem, na ktorom sa prvýkrát predstavia kandidáti, má 

začiatok rokovania o 11: 00, volebný snem má začiatok o 13:30. III. komora bude rokovať v čase od 

12:00 do 13:00. Navrhnuté bolo rovnaké zloženie pracovných komisií pre oba snemy: za predsedu 

návrhovej komisie sa navrhuje Ľ. Košťál, za predsedu mandátovej komisii M. Kadúc, za zapisovateľku 

bola navrhnutá Z. Kusá a za overovateľa J. Gálik.  

Výbor odsúhlasil programy oboch snemov a program rokovania III. komory. Program 

popoludňajšieho snemu bude rátať aj s možnou alternatívou neúspešnej voľby, v danom prípade sa 

snemu predloží na schválenie nový harmonogram doplňovacích volieb.  

Snem 21. novembra 2017 o 11:00 v aule SAV 

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 

 

Osobná prezentácia kandidátov pred plénom snemu bude prebiehať podľa nasledujúceho 

harmonogramu: 

 Priezvisko, meno Plánovaný začiatok prezentácie 

1 Nemcová 11:10 

2 Páleník 11:30 

 

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

dohodnú a oznámia túto zmenu predsedovi snemu Ľ. Kľučárovi do pondelka 20. 11. 2017. 
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III. komora 24. októbra 2017 o 12:00 v aule SAV 

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 

 

Osobná prezentácia kandidátov pred III. komorou bude prebiehať podľa nasledujúceho 

harmonogramu: 

 Priezvisko, meno Plánovaný začiatok prezentácie 

1 Nemcová 12:10 

2 Páleník 12:30 

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

dohodnú a oznámia túto zmenu predsedníčke III. komory Z. Kusej do pondelka 20. 11. 2017. 

Snem 21. novembra 2017 o 13:30 v aule SAV 

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. Rôzne 
9. Záver 

V prípade nezvolenia úplného predsedníctva 

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

9. Rôzne 
10. Záver 

 

Volebnej komisii na popoludňajšom sneme bude predsedať Fedor Gömöry.  

Vo veci pozývania hostí na rokovanie snemu Ľ. Kľučár pripomenul uznesenie výboru, 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 programe rokovania snemu nie sú 
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žiadne meritórne témy relevantné pre SAV ako celok, ktoré by účasť P SAV vyžadovali alebo boli 

významné pre odborové organizácie. Výbor preto schválil, že na rokovania snemov 21. 11. 2017 

nebudú prizývaní ďalší hostia. Ľ. Kľučár zabezpečí prípravu volebných lístkov pre oba stupne volieb.  

 

Bod 5 

O 5. zasadnutí P SAV, ktoré sa konalo 9. 11. 2011 referovali Z. Kusá a Ľ. Kľučár.  

Radenie bodov rokovania bolo ovplyvnené súbežným zasadnutím Rady vlády pre vedu, techniku 

a inovácie, na ktorom bol prerokúvaný projekt Voda a návrh vecného zámeru zákona o SAV, čo si 

vyžadovalo účasť predsedu SAV a podpredsedu SAV P. Simana. V úvode zasadnutia sa prerokovala 

príprava slávnostného stretnutia predsedníctiev SAV a AV ČR v dňoch 11. a 12. 1. 2018 v Prahe. Na 

stretnutí sa zúčastní aj predseda Snemu SAV a zástupcovia odborov. Témou stretnutia bude aj 

príprava spoločných podujatí k okrúhlym výročiam vzniku spoločného štátu, federácie a rozdelenia 

republík. J. Marušiak má za úlohu zhromaždiť informácie o projektoch a podujatiach, ktoré 

organizácie SAV plánujú v súvislosti s týmito výročiami.  

V bode Cestovné správy D. Gálik okrem iného informoval o francúzsko-slovenskom workshope 

o pokročilých materiáloch, ktorý sa plánuje v spolupráci s Francúzskym veľvyslanectvom a má sa 

konať v Smoleniciach. D. Gálik by chcel rozšíriť program o témy, ku ktorým sa relevantne môžu 

vyjadriť spoločenské a humanitné vedy, ako sú napr. dôsledky technológií na kultúru a spoločnosť. 

J. Malík informoval, že OZ VEDA a VÝSKUM vzal späť svoju žalobu proti SAV v „celom rozsahu“.  

V bode Kontrola plnenia uznesení bolo pripomenutých a na decembrové rokovanie P SAV 

presunutých niekoľko uznesení, napr. úloha pravidelnej aktualizácie Koncepcie dlhodobého rozvoja 

SAV, uznesenie č. 1033 týkajúce sa určenia termínu zriadenia Strediska spoločných činností (tu Z. 

Kusá uviedla, že rozhodnutie v tejto veci by podľa nej malo zohľadniť výsledky bežiaceho hodnotenia 

špecializovaných pracovísk, ktoré okrem iného zisťuje aj vôľu organizácií ohľadne spôsobu 

transformovania na v. v. i.), ďalej úloha kalkulácia nákladov na odstránenie nedostatkov v Pavilóne 

lekárskych vied (súpis nedostatkov bol už dodaný, ale požiadavky naďalej pribúdajú), úlohy týkajúce 

sa duševného vlastníctva a úlohy spojené so zriadením Centra Digital Humanities. Konštatovalo sa, že 

uznesenie o Otvorenej akadémii bolo zo strany SAV splnené, finančný príspevok z MŠVVaŠ neprišiel 

a tento rok už ani nepríde. 

V bode Kontrola zápisnice bola odsúhlasená oprava chybného zápisu číselného údaju o navýšení 

plánovaného príjmu THS v súvislosti s odpredajom Patiniec. Bolo zdôraznené, že navýšenie rozpočtu 

príjmu nie je totožné s ponechaním prostriedkov organizácii.  

P SAV ďalej schválilo osnovu Správy o činnosti organizácie SAV za rok 2017. Oproti predchádzajúcemu 

roku Osnova obsahuje zmeny vo vykazovaní knižničnej činnosti a do hlavnej tabuľky o publikačnej 

činnosti boli pridané recenzie v časopisoch aj zostavovateľská činnosť, aby sa vyšlo v ústrety práci 

v III. OV.  

V bode Finančné otázky bolo schválené dofinancovanie nákladov na teplo a teplú vodu organizáciám, 

ktoré o to v termíne požiadali. Prerokovaný a schválený bol rad žiadostí o pridelenie finančných 

prostriedkov ako pôžičky v súvislosti s riešením medzinárodných projektov (CSaPV) alebo na riešenie 

havárií a iných výdavkov (zjednotenie databáza Softip – Centrum biovied, pripojenie objektu 
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k vodovodnej sieti – FÚ SAV, oprava a zateplenie strechy ÚI SAV a ďalšie). Schválené bolo aj 

odporúčanie štatutárom, aby žiadosti na príspevok z Fondu HaNV predkladali len pri žiadostiach 

prevyšujúcich 1000 eur (pôvodný návrh bol 1500 eur, ale viacerí členovia P SAV poukázali na to, že 

táto hranica – znižujúca administratívnu záťaž pre príslušnú komisiu a P SAV - by mala negatívne 

dôsledky pre riešenie havárií v menších organizáciách - povinnosť riešiť tieto výdavky samostatne by 

ich neúnosne zaťažila). 

P SAV ďalej prerokovalo návrh Zásad tvorby rozpočtu na rok 2018 s upozornením, že zásady budú 

platné len pre prvý polrok 2018 (zásady pre druhý polrok 2018 budú predlžené v apríli 2018) 

a organizácie budú musieť k 30. 6. pripraviť finančnú uzávierku ako ku koncu rozpočtového roku 

a odviesť nevyčerpané prostriedky dočasne do štátneho rozpočtu, pretože sa budú meniť účty 

organizácií. V tomto bode sa otvorila otázka, či sa odvedenie finančných prostriedkov a zmeny 

v účtoch budú týkať aj mimorozpočtových prostriedkov. J. Koppel informoval, že rokovania s MF 

o detailoch transformácie v tejto oblasti sa ešte len rozbiehajú. Odznela požiadavka rozpísať 

budúcoročný rozpočet pre organizácie čo najskôr, aby si čerpanie zdrojov mohli čo najlepšie 

naplánovať. J. Koppel upozornil, že základný rozpočet sa bude pripravovať v druhý januárový týždeň. 

Oddelenia zvyknú robievať rozpis pre organizácie vo februári.  

Ďalej sa P SAV zaoberalo predloženou analýzou rozpisu kategórie 630 (Tovary a služby) na 

organizácie podľa OV, ktorú pripravil J. Koppel (rozbor súčasného stavu nebol súčasťou analýzy) 

a uložilo zohľadniť jej závery navrhujúce zvýšiť prostriedky 630 najmä v I. a III. OV pri rozpise rozpočtu 

na rok 2018. Podľa priložených záverov analýzy, kľúč pri výpočte prostriedkov na tovary a služby mal 

byť v I. a II. OV 690 eur/osoba, v III. OV s výnimkou Archeologického ústavu 2/3  tejto sumy (455 

eur/osoba) a pre Archeologický ústav priemer týchto súm, teda 573 eur/osoba. Rozpis prostriedkov 

630 podľa tohto kľúča by znamenal zvýšenie rozpočtu pre I. a III. OV takmer o 50 tisíc eur pre každé 

OV. Uznesenie bolo jednomyseľne podporené, no v diskusii odzneli aj návrhy, aby Archeologický 

ústav mal prostriedky 630 na úrovni experimentálnych ústavov, respektíve, aby bola v položke 630 

medzi ústavmi väčšia rovnoprávnosť, a tiež pripomienka, že rozpis prostriedkov 630 podľa počtu 

pracovníkov poškodí tie ústavy, ktoré znižovali počet pracovníkov.  

Informáciu o čerpaní prostriedkov na doktorandské štúdium podala Ľ. Lacinová. P SAV schválilo jej 

návrh zvýšiť novembrový rozpočet pre organizácie v položke štipendiá o 400 eur na každého 

doktoranda s výnimkou doktorandov prijatých v tomto akademickom roku. Organizácie môžu 

odmeny doktorandov diferencovať. 

Ďalej odznela informácia o príprave interných dokumentov potrebnej v súvislosti s účinnosťou zákona 

o v. v. i. od 1. 7. 2018 a konzultačnom procese. Doručené pripomienky prerokuje transformačná 

komisia (29. 11. ) Ľ. Kľučár doplnil informáciu o práci výboru snemu na volebnom a rokovacom 

poriadku snemu.  

V bloku legislatívnych a právnych otázok Ľ. Lacinová uviedla žiadosť o zlúčenie košického 

Neurobiologického ústavu a BMC. Zlúčenie, ktoré NbÚ transformuje na organizačnú zložku budúcej v. 

v. i., má podporu akademickej obce NbÚ aj BMC. Na základe dohody THS pre NbÚ bude po zlúčení 

zabezpečovať BMC. Na námietku, že odchod NbÚ oslabí košickú THS odznela informácia, že služby 

pre NbÚ tvorili len asi 10% kapacity košickej THS. 

Bola prednesená žiadosť Neuroimunologického ústavu o zmenu názvu. Po diskusii a nesúhlase 

viacerých členov P SAV s vyhlásením sa pracoviska za Centrum neurovied bez predchádzajúceho 

súhlasu iných pracovísk podobného zamerania bol materiál stiahnutý.  
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P SAV ďalej schválilo štatút Medzinárodného poradného výboru SAV. Bol predbežne prediskutovaný 

návrh personálneho zloženia výboru. Odzneli námietky, že špecializácia osoby, ktorá by sa mala 

vyjadrovať k výskumu na III. OV nie je dostatočne kompatibilná s disciplinárnym profilom tohto OV. 

Návrh na zloženie výboru bude predložený na decembrové zasadnutie P SAV. Ďalej bola schválená 

zriaďovacia listina Centra experimentálnej medicíny, schválené vydanie dodatku k Zriaďovacej listine 

Centra Biovied, do ktorej sa pridáva zmienka o organizačnej zložke ÚFHZ, odsúhlasený návrh M. 

Omastovej za členku ALEA (All Academies Association) v novom funkčnom období, schválená 

výnimka pre rok 2017, ktorou sa zvýšil maximálny počet kompenzačných príspevkov pre 

postdoktorandov a nových zamestnancov na 32, schválené vypísanie konkurzu na riaditeľa Centra 

pre výskum pokročilých materiálov, schválenie hodnotenia organizácie CEMEA s výsledkom  

„akreditovaná organizácia“ na základe odporúčania Akreditačnej komisie (v diskusii odznelo, že 

hodnotené boli najmä osobnosti a samo centrum bolo posúdené z hľadiska budúcich vyhliadok).  

Za riaditeľa Ústavu geotechniky bol vymenovaný Slavomír Hredzák.  

Návrhy ocenenia špičkových publikácií predstavili podpredsedovia OV (Ľ. Lacinová zastupovala 

neprítomného K. Marholda). Diskutovalo sa najmä o kategórii monografie, do ktorej prvé OV 

nominovalo 1 publikáciu, II. OV žiadnu a III. OV dva alternatívne zoznamy po 5 publikácií. Preferencia 

bola daná monografiám vydaným v zahraničí. Návrhy boli schválené, v diskusii však odznela 

námietka, či kolektívna monografia nie je oxymorón a pochybnosť o statuse jedného zahraničného 

vydavateľstva (s črtami nie nepodobnými predátorským vydavateľom).  

 

Návrh postupu pri príprave nehnuteľného majetku v správe SAV a jej organizácií na transformáciu 

predstavil F. Simančík. Informoval o vykonávanom súpise majetku, jeho cieľoch – identifikovať 

problematický majetok, t. j. majetok, kde je nejaký spor, prebytočnosť aktuálna a potenciálna, 

identifikovať budúce potreby a dostatočnosť zdrojov na údržbu majetku. Zmienil sa aj 

o komplikáciách (nie vždy od organizácií dostal úplné informácie, ktoré požadoval). F. Simančík 

navrhol časť potenciálne prebytočného majetku zachovať v režime rozpočtovej organizácie, teda 

v správe úradu, kam by bolo podľa neho rozumné previesť aj nehnuteľnosti malých organizácií, ktoré 

sa o ne nevedia starať. Podľa P. Šajgalíka racionálnym riešením sú okrem organizačných vlastníkov 

dve centrá správy majetku. Jedným bude veľká v. v. i. , ktorá bude riešiť priestorové potreby 

organizácií SAV a bude spravovať všetky plochy na Patrónke, druhým bude úrad ako rozpočtová 

organizácia. Ľ. Kľučár upozornil, že do návrhu uznesenia o vypracovaní plánu konkrétneho 

usporiadania nehnuteľného majetku v správe SAV je potrebné doplniť aj transformačnú komisiu, čo 

bolo akceptované. P. Šajgalík zdôraznil, že uznesenie sa týka len prípravy metodiky postupu, nie 

konkrétnych operácií s majetkom. 

 

Návrh ročného hodnotenia a výkonového financovania organizácií SAV, na ktorom spolupracovali 

podpredsedovia OV, predstavil M. Venhart. Navrhuje sa v prvom kroku rozdeliť financie medzi OV 

podľa počtu vedeckých pracovníkov. Následne budú organizácie hodnotené podľa štyroch kritérií – 

výsledky medzinárodnej akreditácie, publikačná činnosť, doktorandi a financie získané vedeckou 

a aplikačnou činnosťou. M. Venhart predstavil navrhované váhy pre čiastkové kritériá výstupov 

v jednotlivých kategóriách. Napr. index pre publikácie, ktoré sú výstupom veľkých kolaborácií, by mal 

byť veľmi nízky. Zatiaľ nemajú premyslené ako sa budú hodnotiť spoločné publikácie pracovníkov 

viacerých ústavov. Rôznorodé boli aj názory akú indexovú váhu priradiť zdrojom z rôznych druhov 

grantových schém (v predloženom návrhu bola najnižšie hodnotená VEGA). Nie je tiež jasné, či sa 
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medzi „iné príjmy“ budú zaraďovať aj štrukturálne fondy. Ľ. Kľučár pripomenul prísľub konzultovať 

návrh kritérií ročného hodnotenia. Konzultácie materiálu s riaditeľmi sa následne stali súčasťou 

schváleného uznesenia. Po konzultáciách bude materiál prerokovaný na mimoriadnom zasadnutí P 

SAV 30. novembra 2017. Na základe tohto modelového hodnotenia bude pripravený návrh 

hodnotenia organizácií SAV za rok 2017, ktorý bude predložený snemu na schválenie. 

V Rôznom bolo schválené zloženie novej atestačnej komisie pre SAV a Ľ. Kľučár informoval o konaní 

snemu SAV dňa 21. 11. , na ktorom sa uskutočnia doplňujúce voľby do P SAV.  

 

 

Bod 6 

Ľ. Kľučár informoval o príprave interných dokumentov a práci transformačnej komisie, v ktorej výbor 

zastupuje predseda a predsedníčky komôr. Konštatoval, že príprava interných dokumentov je úloha, 

ktorá bude trvať niekoľko mesiacov. Výbor má v gescii aj prípravu návrhov volebného a rokovacieho 

poriadku snemu, pričom volebný poriadok upravuje všetky druhy volieb, ktoré sa vykonávajú 

v sneme. Ľ. Kľučár predstavil výboru návrh volebného poriadku, ktorý vypracoval a vopred 

konzultoval s predsedníčkami komôr. Voľby kandidátov na členov predsedníctva sú navrhnuté ako 

jednostupňové s tým, že sa popri nadpolovičnej väčšine hlasov členov vyžaduje aj nadpolovičná 

väčšina hlasov komory toho OV, ktoré kandidát zastupuje. V diskusii bolo poukázané na riziko 

veľkého rozptylu hlasov pri jednostupňových voľbách. Odzneli návrhy zakomponovať do volebného 

poriadku možnosť bezprostredného usporiadania druhého kola volieb, ktorých by sa automaticky 

zúčastnili kandidáti, ktorí neboli zvolení v prvom kole. Rôznosť náhľadov na efektívnosť a legitímnosť 

takéhoto postupu potvrdila potrebu otázku volebnej procedúry dôkladne prediskutovať a nenáhliť sa 

s uzavretím diskusie. Diskutovaný bol aj návrh volieb predsedu a podpredsedov snemu SAV 

a vhodnosť viazania týchto funkcií na predsedanie komorám. Výbor sa priklonil k názoru, že táto 

prepojenosť by nemala byť fixná, najmä kvôli tomu, že predsedu komory má voliť komora, avšak 

podpredsedov snemu celý snem. Na základe prednesených pripomienok pripraví Ľ. Kľučár 

aktualizovaný návrh volebného poriadku na rokovanie najbližšieho výboru. 

Členovia výboru diskutovali aj o prebiehajúcom pripomienkovaní návrhov interných dokumentov, 

ktoré boli zaslané na pracoviská. Konštatovali, že osobitne náročnou úlohou bude úprava 

konštituovania snemu (organizáciám bol distribuovaný variantný návrh, ktorý vypracoval L. 

Lapšanský). Ľ. Kľučár uviedol, že by bolo vhodné prieskumom mienky členov zistiť, akú majú podporu 

jednotlivé varianty, na základe čoho by mohla byť vedená rozprava a hlasovanie v sneme. Ďalej 

pripomenul, že výbor snemu má za úlohu kompletizáciu pripomienok k týmto interným 

dokumentom: Štatút SAV, Pravidlá výberového konania na riaditeľa v. v. i., Pravidlá výberového 

konania na vedúceho o. z. a Zásady tvorby rozpočtu (rozpis prostriedkov). Ďalej informoval, že 

požiadal J. Koppela, aby transformačná komisia pripravila aj návrhy ďalších interných dokumentov 

(vzorový štatút v. v. i., vzorový štatút vedeckej rady v. v. i., vzorový rokovací poriadok vedeckej rady v. 

v. i., vzorový štatút správnej rady v. v. i., vzorový rokovací poriadok správnej rady v. v. i. a vzorový 

organizačný poriadok v. v. i.). 

K úlohe sumarizovania pripomienok k Štatútu sa prihlásila Z. Kusá.  
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Bod 7 

V Rôznom sa F. Gömöry vrátil k informácii zo zasadnutia P SAV a konkrétne ku schválenému návrhu 

Osnovy správy o činnosti organizácií. Upozornil na zmenenú tabuľku informujúcu o získaných 

finančných prostriedkoch na riešenie projektov z domácich a zahraničných zdrojov. Vyjadril 

pochybnosť, či v novej tabuľke (včlenením riadku 8) nie sú viacnásobne vykazované prostriedky 

MVTS. F. Gömöry osloví D. Gálika s prosbou o vysvetlenie. Ľ. Kľučár pripomenul členom výboru, aby 

pripomienky k materiálom predkladaným na zasadnutia P SAV adresovali vopred členom výboru ktorí 

sa tohto zasadnutia zúčastňujú, aby mohli byť priamo na zasadnutí  P SAV prednesené  a diskutované. 

Diskutovalo sa tiež o návrhu ročného hodnotenia. V návrhu ročného hodnotenia je pomerne veľká 

časť rozdeľovaných zdrojov závislá od výsledku akreditácie, pričom organizácie hodnotené D by 

nemali za túto kategóriu dostať žiadne body. V prípade vyčlenenia 5 % mzdových prostriedkov na 

výkonové financovanie (Návrh zásad rozdeľovania rozpočtu) by slabo hodnotené organizácie 

opakovane prichádzali o časť mzdových prostriedkov. To by bolo v rozpore s prísľubom, že 

organizácie nebudú „trestané“ za slabšie výsledky akreditácie.  

Ďalej bola určená účasť na zasadnutiach P SAV. Na mimoriadnom zasadnutí P SAV 30. 11. sa s Ľ. 

Kľučárom zúčastní K. Gmucová (J. Gálik ako náhradník), 14. 12. M. Kadúc (Ľ. Košťál ako náhradník). 

Účasť na zasadnutí P SAV 9. 1. 2017 bude určená po potvrdení miesta zasadnutia (Košice alebo 

Bratislava).  

9. zasadnutie výboru snemu SAV sa bude konať prvý alebo druhý decembrový týždeň (Ľ. Kľučár 

spresní podľa časových možností členov výboru). Decembrový snem sa bude konať v určenom 

termíne, teda 19. 12. 2017. Na jeho programe by mala byť zásady ročného hodnotenia organizácií 

SAV za rok 2017, zásady rozdelenia rozpočtu SAV na prvý polrok 2018  a bod venovaný príprave 

interných predpisov SAV. Pred snemom sa stretnú komory a prerokujú návrh zásad ročného 

hodnotenia.  

Bod 8 

Ľ. Kľučár poďakoval prítomným za konštruktívnu diskusiu a o 17:05 ukončil zasadnutie výboru.  

 

V Bratislave, 23. novembra 2017 

 

Zapísala: Z. Kusá 

Overil: F. Gömöry 

 

Ľuboš Kľučár 

predseda Snemu SAV
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Príloha zápisnice z 8. Zasadnutia Výboru Snemu SAV 

 

Zoznam kandidátov na členov predsedníctva akadémie vo funkčnom období 2017 – 2021,  

doplňovacie voľby (november 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 (21. november 2017),  

osobná prezentácia pred plénom snemu 

 

 Priezvisko a meno Plánovaný začiatok 
prezentácie  

1. Nemcová, Edita 11:10 

2. Páleník, Viliam 11:30 

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 20. 11. 2017. 

Harmonogram prezentácií kandidátov na členov predsedníctva akadémie 

vo funkčnom období 2017-2021, doplňovacie voľby (21. november 2017), 

prvý stupeň volieb v III. komore 

 

 Priezvisko a meno Plánovaný začiatok 
prezentácie  

1. Nemcová, Edita 12:10 

2. Páleník, Viliam 12:30 

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

túto zmenu predsedníčke III. komory Z. Kusej do pondelka 20. 11. 2017. 


