
Zápisnica z 9. zasadnutia výboru Snemu SAV, 

ktoré sa uskutočnilo 7. decembra 2017 od 13:00 hod.  

v zasadačke č. 11 v budove P SAV na Štefánikovej 49, Bratislava 
 

Prítomní: Z. Bartošová, J. Gálik, K. Gmucová, M. Kadúc, Ľ. Kľučár, Ľ. Košťál, Z. Kusá, K. Nemoga, R. Passia 

Ospravedlnený: F. Gömöry 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Informácia o mimoriadnom zasadnutí P SAV 30. 11. 2017 

4. Príprava interných predpisov SAV 

5. Príprava decembrového zasadnutia Snemu SAV 

6. Rôzne 

7. Záver 

 

K bodu 1 

Zasadanie otvoril o 13:00 hod. a ďalej viedol predseda Snemu SAV Ľ. Kľučár. Za zapisovateľku bola 

určená K. Gmucová, za overovateľku Z. Kusá.  

K bodu 2  

Program zasadnutia bol schválený. 

K bodu 3 

O mimoriadnom zasadnutí P SAV, ktoré sa uskutočnilo 30. novembra 2017, informovali K. Gmucová a Ľ. 

Kľučár. Hlavnými bodmi zasadania boli systém hodnotenia vedeckých organizácií SAV pre výkonové 

financovanie a výsledky hodnotenia špecializovaných a servisných organizácií SAV za obdobie 2008 – 

2016. Okrem toho P SAV schválilo niekoľko ekonomických opatrení, služobné cesty a zmenu v zakladacej 

listine Biomedicínskeho centra. Z informácií vyberáme: 

P SAV schválilo návrh Zásad ročného hodnotenia vedeckých organizácií SAV s pripomienkami a uložilo 

podpredsedovi SAV pre vedu, výskum a inovácie predložiť návrh so zapracovanými pripomienkami na 

schválenie Snemu SAV. Podľa návrhu ročné hodnotenie vedeckých organizácií SAV prebehne nezávisle v 

jednotlivých oddeleniach vied, suma finančných prostriedkov určená na hodnotenie sa prerozdelí medzi 

oddelenia vied podľa pomerov veľkostí ich mzdových fondov. Hodnotenie prebehne za spriemerované 

výkony v predchádzajúcich dvoch rokoch. Výkonové parametre vedeckej organizácie sa majú deliť do 

dvoch kategórií: výsledky komplexnej akreditácie, ktorá prebehla systémom expertného posúdenia s 

váhou 0,43 a výkonové parametre, ktoré je možné objektívne kvantifikovať a vyhodnocovať z výročných 

správ vedeckých organizácií. Medzi výkonové parametre majú patriť podiel vedeckej organizácie  na 

objeme finančných prostriedkov získaných v hodnotenom období na výskumné aktivity v rámci 

zahraničných grantových schém s váhou 0,05, podiel vedeckej organizácie na objeme finančných 

prostriedkov (bežné transfery) získaných v hodnotenom období na výskumné aktivity od subjektov 

verejnej správy (domáce grantové schémy) s váhou 0,05, podiel vedeckej organizácie na objeme 



finančných prostriedkov (bežné transfery) získaných v hodnotenom období na výskumné aktivity od 

iných subjektov ako sú subjekty verejnej správy a od subjektov zo zahraničia mimo grantových schém 

(hospodárske granty) s váhou 0,02, podiel vedeckej organizácie na priemernom počte doktorandov v 

dennej forme doktorandského štúdia po dizertačnej skúške v hodnotenom období s váhou 0,08 a podiel 

vedeckej organizácie na publikačnej činnosti v hodnotenom období s váhou 0,37. Bonifikácia vedeckej 

organizácie za výsledky podľa ostatnej akreditácie sa má určiť ako alikvotná časť z celkovej sumy určenej 

na zohľadnenie výsledkov akreditácie určená koeficientom akreditácie KA hodnotenej organizácie. KA je 

daný súčinom pracovných úväzkov (FTE) vedeckých pracovníkov vedeckej organizácie a získaným 

akreditačným stupňom vedeckej organizácie (A, B, C, alebo D).  Akreditačné stupne majú mať váhy A = 5, 

B = 3, C = 1 a D = 0. Pod pojmami finančné prostriedky získané v zahraničných grantových schémach, 

domácich grantových schémach a hospodárskych grantoch na výskumné aktivity sa rozumejú súťažne 

získané zdroje mimo štátnych programov a prostriedkov štrukturálnych fondov. Bonifikácia je určená 

objemom finančných prostriedkov. Určenie podielu vedeckej organizácie na publikačnej činnosti bude 

prebiehať v oddeleniach vied (OV) podľa ich vlastných pravidiel. P SAV môže na návrh vedenia OV 

rozdeliť vedecké organizácie OV do viacerých vedných oblastí a tomu prispôsobiť váhovanie rôznych 

typov publikácií. Váha hodnotenia vedeckej organizácie za akreditáciu by sa mala v ďalších rokoch 

znižovať z hodnoty 0,43 o hodnotu 0,02 ročne, aby sa zohľadnil vývoj organizácie po akreditácii. P SAV 

plánuje v budúcnosti zaviesť ako výkonový parameter aj počet citácií. Pre účely porovnania sa s 

vysokými školami bude urobené aj hodnotenie s použitím nimi používaných, čiastočne odlišných 

koeficientov.  

P SAV schválilo výsledky hodnotenia špecializovaných a servisných organizácií SAV za obdobie 2008 – 
2016. Všetky organizácie boli zaradené ako vyhovujúce organizácie (možnosti boli “vyhovujúca 
organizácia” alebo “nevyhovujúca organizácia”). P SAV uložilo predsedovi SAV oznámiť všetkým 
hodnoteným špecializovaným a servisným organizáciám rozhodnutie o ich zaradení a príslušným 
podpredsedom pre oddelenia vied SAV predložiť návrh na riešenie opatrení v zmysle odporúčaní 
Akreditačnej komisie SAV. 

P SAV na základe žiadosti Snemu SAV schválilo Harmonogram prípravy prechodu na v.v.i. Ekonomické 
a majetkové otázky, otázky zápisu do Registra v. v. i. a návrhy vnútorných predpisov budú prerokované 
na mimoriadnom zasadaní predsedníctva v januári 2018. V tomto termíne bude vypracovaný aj manuál 
odporúčaní pre organizácie SAV v súvislosti s prechodom na v.v.i. Relevantné organizačné zmeny musia 
prebehnúť k 1. 3. 2018. 

V závere zasadania predsedníčka OZ pracovníkov SAV informovala, že bude podpísaná Kolektívna 
zmluva, na základe ktorej od januára 2018 budú navýšené mzdy pracovníkov o 4,8 %. 

K bodu 4 

Ľ. Kľučár informoval o procese prípravy vnútorných predpisov v Komisii pre transformáciu SAV. Časť 

vnútorných predpisov bola už pripomienkovaná organizáciami SAV (túto možnosť využilo 27 organizácií), 

na materiáloch sa ďalej pracuje. Schvaľovanie štyroch interných predpisov je v kompetencii snemu. 

Predpokladá sa ich predloženie na rokovanie snemu v apríli 2018 spolu s volebným poriadkom snemu a 

rokovacím poriadkom snemu, ktoré sú v úplnej kompetencii snemu (nepredkladá ich na schválenie P 

SAV). Časť predpisov tvoria záväzné vzorové predpisy (vymedzuje sa v nich to, čo musia jednotlivé v. v. i. 

zahrnúť do svojich vlastných predpisov), ďalšie materiály sú metodické a iné vzorové predpisy. 

Zástupcovia snemu v komisii žiadali u niektorých predpisov ďalšie pripomienkovacie kolo. Z. Bartošová 



navrhla, aby výbor poveril svojich členov v komisii presadzovať zahrnutie súpisu všetkých predpisov, 

ktoré musí organizácia vydať, do manuálu odporúčaní pre organizácie SAV v súvislosti s prechodom na v. 

v. i. 

K bodu 5 

Výbor snemu schválil nasledovný program zasadania Snemu SAV, ktoré sa uskutoční 19. decembra 2017 

od 9:00 v aule SAV: 

1.  Otvorenie 

2.  Schválenie programu zasadnutia 

3. Voľba pracovných komisií (mandátovej a návrhovej), zapisovateľa a overovateľa 

4.  Kontrola plnenia uznesení snemu 

5.  Schválenie Harmonogramu doplňovacích volieb kandidáta na člena predsedníctva akadémie na 

obdobie 2017 – 2021 (február 2018) a Usmernenia pre vedecké rady organizácii SAV vo veci 

doplňovacích volieb do Predsedníctva Slovenskej akadémie vied vo funkčnom období 2017-2021 

(február 2018) 

6.  Informácia o aktuálnej situácii v SAV 

7.  Schvaľovanie Zásad ročného hodnotenia organizácií SAV 

8.  Schvaľovanie Zásad tvorby rozpočtu rozpočtových organizácií a určenia výšky príspevku 

príspevkovým organizáciám Slovenskej akadémie vied na rok 2018 (platné do 30. 6. 2018) 

9.  Prerokovanie koncepčných otázok Štatútu SAV v podmienkach v. v. i. 

10.  Rôzne 

11.  Záver 

Výbor snemu navrhne snemu schváliť za predsedu mandátovej komisie M. Kadúca, za predsedu 

návrhovej komisie Ľ. Košťála, prípravou zápisnice poveriť K. Gmucovú a R. Passiu, overením zápisnice J. 

Gálika. 

Výbor snemu sa ďalej venoval najmä príprave bodu Prerokovanie koncepčných otázok Štatútu SAV v 

podmienkach v. v. i. Členom snemu bude zaslaný sumár pripomienok spolu so sprievodným listom 

(pripravia Ľ. Kľučár a Z. Kusá), v ktorom bude vysvetlený postup schvaľovania interných predpisov v 

kompetencii snemu vrátane jeho harmonogramu. Na decembrovom sneme prebehne diskusia ku 

koncepčným otázkam. Výbor vybral okruhy tém, s ktorými budú členovia snemu oboznámení v 

sprievodnom liste k sumáru pripomienok. Po úvodnej diskusii na sneme bude urobený dotazníkový 

prieskum preferencií variantných úprav vo vnútorných predpisoch a výsledok bude predložený 

prostredníctvom Komisie pre transformáciu SAV Predsedníctvu SAV. Po schválení návrhov 

predsedníctvom bude nasledovať schvaľovanie štyroch predpisov Snemom SAV. 

Výbor schválil návrhy Harmonogramu doplňovacích volieb kandidáta na člena predsedníctva 

akadémie na obdobie 2017 – 2021 (február 2018) a Usmernenia pre vedecké rady organizácii SAV vo 

veci doplňovacích volieb do Predsedníctva Slovenskej akadémie vied vo funkčnom období 2017-2021 

(február 2018).  

Výbor schválil prizvanie zástupcov odborových zväzov, zástupcov špecializovaných pracovísk bez 

práva mať zástupcu v sneme a riaditeľky Ústrednej knižnice SAV (na vlastnú žiadosť, v súvislosti s 

prípravou podkladov pre výkonové financovanie).  



 

K bodu 6 

Výbor prerokoval organizáciu svojej ďalšej činnosti v súvislosti s prípravou doplňovacích volieb do P SAV, 

aktualizoval Zoznam kvalifikovaných organizačných súčastí organizácií SAV s právom mať zástupcu v 

Sneme SAV o zmeny k 1. januáru 2018 a vypočul si informácie z rokovania Vedeckej rady SAV a 

niektorých poradných orgánov Predsedníctva SAV. Výbor vyjadril znepokojenie nad spôsobom kreovania 

a zložením Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja, ktoré stratilo jedného zástupcu 

zo SAV a zároveň má podstatné nižší počet členov s najvyššou vedeckou kvalifikáciou. Ľ. Kľučár ďalej 

informoval, že sa v súvislosti so zámerom výboru sprístupňovať materiály predkladané na rokovanie 

snemu na intranete SAV stretol s P. Herdom z VS SAV, ktorý by mal túto funkcionalitu implementovať 

najneskôr začiatkom roka 2018. 

V súvislosti s alternatívnym návrhom výkonového financovania, ktorý poslal predsedovi snemu člen P 

SAV F. Simančík ako návrh ÚMMS, zastáva výbor názor, že tlmočenie názoru UMMS prináleží 

štandardnou cestou členovi snemu a nie členovi kolektívneho orgánu, P SAV, ktorý schválil a snemu 

predložil odlišný návrh (uznesenia kolektívnych orgánov sú pre ich členov záväzné).  

Na zasadaní P SAV 9. 1. 2018 sa za snem spolu s jeho predsedom zúčastní K. Nemoga, náhradníčka je 

Z. Bartošová. Na mimoriadnom zasadaní P SAV 30. 1. 2018 sa za snem spolu s jeho predsedom zúčastní 

K. Gmucová, náhradníčka je Z. Kusá. Ďalšie zasadnutia výboru boli naplánované na 16. 1. a 6. 2. 2018. 

K bodu 7 

Ľ. Kľučár poďakoval prítomným za aktívnu účasť a o 17:05 hod. rokovanie výboru snemu ukončil. 

 

V Bratislave 18. 12. 2017 

Zapísala: K. Gmucová  

Overila: Z. Kusá 

 

Ľuboš Kľučár 

predseda Snemu SAV 


