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Zápisnica z 10. zasadnutia výboru Snemu SAV, ktoré sa uskutočnilo dňa 16. januára 2018 

od 13:00 hod. v zasadačke č. 11 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,  

Ospravedlnený: R. Passia 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Informácia o 6. zasadnutí P SAV 

4. Informácia o 7. zasadnutí P SAV 

5. Príprava interných predpisov SAV 

6. Rôzne 

7. Záver 

 

K bodu 1 

Predseda snemu Ľ. Kľučár otvoril zasadnutie výboru snemu o 13:00 hod. Za zapisovateľov 

boli určení Ľ. Košťál a K. Nemoga, overovateľom zápisnice sa stal M. Kadúc. 

 

K bodu 2 

Program zasadnutia výboru bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 3 

Informáciu o 6. zasadnutí P SAV, ktoré sa konalo dňa 14. 12. 2017 podal Ľ. Košťál.  

V bode Informácie o rokovaniach, podujatiach, akciách a cestovné správy P. Šajgalík podal 

informáciu o Noci výskumníkov 2017 (navštívilo ju na celom Slovensku 155 000 

návštevníkov, 1470 vedcov prezentovalo svoju prácu v 224 vedeckých stánkoch a celkovo 

odznelo 69 prednášok) a správu zo služobných ciest v Belgicku (hodnotenie grantov ERC), v 

Číne (zriadenie spoločného pracoviska Northwestern Polytechnic University a SAV - na 

Ústave anorganickej chémie SAV v Bratislave, Archeologickom ústave SAV v Nitre a Ústave 

materiálového výskumu SAV v Košiciach), v Mexiku (člen delegácie na oficiálnej návšteve 

prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku v Spojených štátoch mexických; Memorandum 

o porozumení pre vedecko-technickú, akademickú a inovačnú spoluprácu medzi Slovenskou 

akadémiou vied a Národnou radou pre vedu a technológie Spojených štátov mexických 

(CONACYT)), a USA (člen delegácie na pracovnej návšteve prezidenta SR A. Kisku v Spojených 
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štátoch amerických; najdôležitejšie stretnutia sa uskutočnili na University of Berkeley a 

Stanford Research Institute, záujem o užšiu spoluprácu so Slovenskou akadémiou vied). P. 

Samuely informoval o služobnej ceste v Jordánsku (účasť na konferencii World Science 

Forum 2017, ktorej nosnými témami boli voda, energia a bezpečné potraviny). 

M. Morovics informoval o prehľade podujatí pripravovaných k 100. výročiu vzniku 1. ČSR a 

iným výročiam v roku 2018 (výstavy, vedecké konferencie, vydanie monografických prác). Do 

prípravy podujatí sú zapojené predovšetkým ústavy tretieho oddelenia. M. Morovics vyzval  

zástupcov 1. a 2. oddelenia aby zvážili možnosť prispieť. Uznesenie P SAV ukladá 

prediskutovať s riaditeľmi zainteresovaných organizácií SAV možnosť zverejnenia informácií 

na stránke SAV. 

V bode Návrh na aktualizáciu strategických materiálov SAV Predsedníctvo SAV uložilo 

vypracovať sumárny materiál stratégie SAV na obdobie 2018-2021 s výhľadom na ďalšie 

obdobie.  V rámci spracovania strategických materiálov bude spracovaný aj akčný plán 

P SAV. 

P. Siman informoval o súčasnom stave plnenia programu Otvorená akadémia. P SAV uložilo 

M. Venhartovi prebrať koordináciu programu Otvorená akadémia, obsahovo doplniť 

výskumné témy za každé oddelenie vied SAV a aktualizovať program. 

V bode Ekonomické a rozpočtové otázky J. Koppel predložil draft návrhu rozpočtu SAV na rok 

2018. Upozornil, že sa jedná o pracovnú verziu vychádzajúcu z nahlásených požiadaviek, 

ktoré presahujú možnosti rozpočtu. Po diskusii (transformačný fond, Otvorená akadémia) 

uložilo P SAV podpredsedovi pre ekonomiku vypracovať návrh rozpočtu na januárové 

rokovanie P SAV. Predseda SAV odporúčal, aby sa pred samotným rokovaním uskutočnila 

racionalizačná diskusia. Ako uviedol na príklade superpočítača Aurel, požiadavky na financie 

je potrebné zreálniť. Podpredseda pre ekonomiku prezentoval aj ďalšie dva body, Návrh 

čerpania MP z fondu P SAV – aktualizácia a Prehľad disponibilných zdrojov rozpočtu kapitoly 

SAV. Oba materiály budú predložené na rokovanie v januári 2018. 

P SAV uložilo podpredsedom pre OV SAV, J. Koppelovi a Ľ. Lacinovej vypracovať ročnú 

monitorovaciu správu programovej štruktúry kapitoly SAV za rok 2017 podľa jednotlivých 

podprogramov a prvkov. 

J. Malík predložil žiadosť Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV o dofinancovanie 

príspevku na zabezpečenie tepla a TÚV, z dôvodu meškajúceho predaja priestorov na 

Račianskej (temperovanie). P SAV dofinancovanie schválilo. 

M. Morovics predložil žiadosť bratislavskej THS ÚSV SAV o pôžičku na úhradu výdavkov 

(elektrina, poistenie, vodné, stočné atď.). Po diskusii, v ktorej okrem iného odznelo, že 3. 

oddelenie plánuje spôsob financovania THS s aktívnejším zapojením ústavov a že 

podpredseda SAV pre ekonomiku má za úlohu vypracovať ekonomický model THSiek v rámci 

transformácie bola pôžička schválená. 

Ďalší bod, ktorý predkladal K. Marhold, zastúpený L. Lacinovou, sa dotýkal vyčíslenia 

nákladov na odstránenie závad v Pavilóne lekárskych vied SAV a návrh na riešenie. Po zistení 

stavu (napr. do zverinca neboli dodané stoly, prehrievanie miestností s hlbokomraziacimi 
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boxmi, nedostatočné zateplenie priestorov nad parkoviskom, nedostatočná činnosť 

vzduchotechniky, zabezpečenie budovy, umývateľné nátery, praskajúce podlahy vo zverinci) 

boli dohodnuté priority pri odstraňovaní závad. P SAV uložilo predložiť návrh na odstránenie 

závad v Pavilóne lekárskych vied vrátane finančného zabezpečenia zdrojov v prvej etape 

(zabezpečenie vstupov, umývateľné nátery, dodanie stolov do zverinca, odstránenie šumu 

v laboratóriu elektrofyziológie, úpravu vzduchotechniky a opravu podláh v zverinci vo výške 

56 000,- EUR) na zasadnutie P SAV vo februári. 

V ďalšom bode P SAV schválilo vrátenie účelových finančných prostriedkov na Program 

SASPRO (zdroj 111) do centrálnych zdrojov kapitoly a navýšenie financovania Programu 

SASPRO v roku 2018 (nové znenie). 

P SAV súhlasí s vydaním Dodatku č. 1 k zriaďovacej listine Výpočtového strediska SAV. 

V bode Ekonomický model fungovania THS Košice v podmienkach v.v.i. bol predložený 

materiál J. Koppelom. Po diskusii o tom, že predložený materiál neumožňuje jednoznačne 

odpovedať na otázku, či je výhodnejší model s THS alebo bez THS, resp. o tom aké údaje by 

pre posúdenie týchto modelov boli potrebné, P SAV materiál vzalo na vedomie a odporučilo 

ho dopracovať a predložiť na januárové zasadnutie P SAV. 

Rozsiahly materiál Informácia o stave prípravy nehnuteľného majetku v správe SAV a 

organizácií SAV na transformáciu predložil F. Simančík. V mesiacoch október a november 

2017 bola vykonaná aktualizácia nehnuteľného majetku v správe SAV a jej organizácií. 

V obsiahlej správe bola zhodnotená situácia. Štatutári jednotlivých inštitúcií si musia 

uvedomiť výhody a riziká oboch možností, vlastníctva nehnuteľného majetku resp. centrálnej 

správy majetku Úradom SAV. Podľa návrhu F. Simančíka by bolo vhodné zriadiť dvoch 

centrálnych správcov majetku SAV. Do centrálnej správy SAV zastúpenej Úradom ako 

správcom štátneho majetku, by bolo vhodné vložiť majetok, ktorý bude v budúcnosti vhodné 

a možné vymeniť za plánované investície, a ktorý by takto slúžil ako potenciálny zdroj na 

takéto investície. Jedným z dôvodov je fakt, že RO sú oslobodené od poplatku za rozvoj, 

ktorý v prípade väčších investícií môže predstavovať nemalú sumu. Naopak do správy v. v. i. s 

centrálnou pôsobnosťou by bolo vhodné vložiť majetok, ktorý by mal trvalo ostať majetkom 

SAV a ktorý nie je vhodné alebo možné dať do správy súčasných RO resp. PO. Ide najmä o 

majetok v areáli SAV, ktorý je momentálne v správe SAV, zastúpenej Úradom. P SAV uložilo 

navrhnúť vhodné kritériá, ktoré by motivovali organizácie SAV k prechodu majetku, ktorý 

užívajú, do centrálnej správy, aby sa tak zabezpečila schopnosť jeho dlhodobého udržiavania 

a prípadne aj otvorili potenciálne možnosti ďalšieho rozvoja nehnuteľnej infraštruktúry SAV. 

F. Simančík predložil P SAV na schválenie Štatút a Rokovací poriadok Komisie SAV pre 

infraštruktúru a štrukturálne fondy, ktoré boli schválené. 

M. Morovics predložil informáciu o rokovaniach so zástupcami MŠVVaŠ SR o zámere 

vytvorenia Centra digitálnych humanitných a spoločenských vied SAV (Centrum DH SAV). 

P SAV ho poverilo vypracovaním projektu Centra DH SAV a predložiť ho na prerokovanie 

P SAV, a zároveň pokračovať v rokovaniach so zástupcami MŠVVaŠ SR o zmluvnej podpore 

projektu.  
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M. Morovics informoval o aktuálnom stave sporu o správu budovy na Šancovej 56 

v Bratislave. Spolu s F. Simančíkom bol poverený vypracovať alternatívny návrh riešenia 

sporu (prevod správy majetku na centrálneho správcu) a predložiť ho na schválenie P SAV. 

P SAV schválilo „Odporúčanie P SAV k minimálnemu počtu zamestnancov budúcich v. v. i. z 

hľadiska ich kreovania a udržateľného vývoja“,  a uložilo podpredsedom pre jednotlivé 

oddelenia distribuovať ho riaditeľom a predsedom VR. 

V rámci programu Štipendium SAV sa uskutočnilo hodnotenie záverečnej správy projektu a 

prezentácia výsledkov. K prerokovaniu tohto bodu programu bol prizvaný Dr. E. Dremencov, 

ktorý informoval o výsledkoch projektu. Za Centrum biovied SAV bol prítomný Ľ. Košťál v 

zastúpení Z. Sulovej, riaditeľky organizácie. P SAV vzalo na vedomie záverečnú správu 

a uložilo predsedovi vydať dekrét o úspešnom splnení cieľov projektu. 

P SAV schválilo výzvu na podávanie žiadosti o finančný príspevok na projekty VEGA so 

začiatkom riešenia v roku 2019 v Slovenskej akadémii vied, a uložilo zverejniť výzvu na web 

stránke SAV a informovať vedeckých pracovníkov organizácií SAV prostredníctvom riaditeľov 

organizácií SAV. 

V rámci MVTS P SAV si vypočulo prezentácie a vzalo na vedomie výber projektov 

navrhnutých na financovanie v rámci 9. výzvy programu JRP SAV-MOST (Taiwan),  na základe 

1. Výzvy JTC 2017 konzorcia FLAG-ERA II (H2020), na základe výzvy JTC (2017) for “European 

Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine” a výzvy ERA-

NET INCOMERA Innovation and Commercialisation in the NMP Thematic 3rd Transnational 

Call 2017.  P SAV odsúhlasilo zapojenie SAV do aktivít projektu ERA-NET Cofund Promoting 

Gender Equality in H2020 and in the ERA (GENDER NET Plus).  

P SAV schválilo Plán vyslaní pracovníkov SAV do zahraničia na základe centrálnych dohôd o 

medzinárodnej vedeckej spolupráci v roku 2018. V diskusii odznela požiadavka na potrebu 

dohliadnuť, aby v budúcnosti neboli pobyty pod 5 dní, boli kritizované problémy 

s nenastúpením na pobyt, resp. problém, že riaditelia nestanovujú poradie žiadostí, 

v prípade že je viac kandidátov v jedného ústavu. 

P SAV odvolalo z funkcie členky Komisie SAV pre infraštruktúru a štrukturálne fondy M. 

Lubyovú a menovalo za člena komisie K. Nemogu. 

P SAV si vypočulo prezentácie koncepcií kandidátov na funkciu riaditeľov organizácií SAV 

a v tajnom hlasovaní schválilo vymenovanie Ing. Karola Volnera do funkcie riaditeľa 

Kongresového centra SAV Smolenice s účinnosťou od 1. 2. 2018 na obdobie 4 rokov a RNDr. 

Evy Majkovej, DrSc. do funkcie riaditeľky Centra pre využitie pokročilých materiálov SAV s 

účinnosťou od 1. 1. 2018 na obdobie 4 rokov. 

P SAV v tajnom hlasovaní schválilo nasledovných členov Medzinárodného poradného výboru 

SAV: Prof. Monica Ferraris, Prof. Toivo Maimets, Prof. Marja Makarow, Prof. Sijbolt J. 

Noorda, Prof. Helmut Jürg Weissert. 

Návrh na zabezpečenie reprezentatívnych a propagačných materiálov SAV pre rok 2018 a 

návrh edičného plánu Referátu pre komunikáciu a médiá Ú SAV na rok 2018 predložil A. 
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Kučera. V diskusii bolo konštatované, že existujúci materiál je zastaraný. V návrhu odzneli 

reprezentatívne publikácie, popularizačné tituly pre širšiu verejnosť, skladačky, nízko-

nákladové upomienkové predmety, atď. P SAV uložilo predložiť na január konkrétnejšie 

predstavy a odhadované náklady. 

P SAV schválilo edičný plán neperiodických publikácií, časť 2017-3 podľa predloženého 

návrhu Edičnej rady SAV. 

P SAV schválilo prebytočnosť nehnuteľností v správe ÚEL SAV v katastrálnom území Staré 

Hory. 

P SAV sa zaoberalo otázkou akčných plánov jednotlivých vedeckých organizácií SAV ústavov. 

Uložilo podpredsedom pre OV SAV zabezpečiť prerokovanie akčných plánov s organizáciami 

do 28. 2. 2018 a podpredsedovi SAV pre vedu, výskum a inovácie predložiť na zasadnutie 

P SAV materiál k akčným plánom. 

Predseda Komisie SAV pre propagáciu a médiá A. Kučera informoval o stanovisku komisie k 

zrušeniu veľmi užitočných výziev LPP, ktoré dávali ústavom SAV možnosť uchádzať sa o 

popularizačné granty v APVV. Tieto granty v minulosti výrazne pomáhali v popularizácii a boli 

veľmi efektívne a úspešné. P SAV uložilo predsedovi SAV rokovať s predsedom APVV o 

možnosti vyhlásenia výzvy LPP. 

 

K bodu 4 

Informáciu o 7. zasadnutí P SAV, ktoré sa konalo dňa 9. 1. 2018 podal K. Nemoga.  

Kontrola plnenia uznesení: P SAV požaduje, aby sa presťahovanie pracovísk z Konventnej 

ulice zrealizovalo do konca marca 2018. Nové závady, ktoré sa v budove na Patrónke objavili, 

sú sčasti zapríčinené aj tým, že budova je opustená. Počítačová sieť bude dobudovaná 

(rozvody) do konca januára 2018. 

Ekonomické a rozpočtové otázky: P SAV vzalo na vedomie informáciu o použití centrálnych 

zdrojov rozpočtu kapitoly SAV k 29. 12. 2017 predloženú J. Koppelom. Vzhľadom na náklady 

spojené s transformáciou sa ani tento rok nenavýšil rozpočet pre VEGA. Schválilo predložený 

návrh rozpočtu s pripomienkami predložený J. Koppelom. Uložilo rozpísať rozpočet na 

organizácie SAV. Určený bol koeficient „n“ pre financovanie projektov MVTS vo výške 2500 

EUR. Bola predstavená metodika výkonového financovania vedeckých organizácií SAV. Túto 

metodiku ešte dopracujú oddelenia vied a predložia na februárové zasadnutie P SAV 

(konkrétne napríklad hodnotenie patentov a koeficienty publikácií podľa kvartilov). Vytvára 

sa zoznam činností SAV pre potreby verejnej správy, organizácie musia oznámiť svoje 

položky (napr. udržiavanie seizmickej siete a pod.). Bolo schválené poskytnutie zálohy na 

financovanie CEMEA v celkovej sume 47 139 EUR s návratnosťou do konca mája 2018. 

Legislatívne a právne otázky: Bol prerokovaný model fungovania THS Košice, predložený J. 

Koppelom. Boli predložené dva varianty riešenia sporu o priestory na Šancovej 56 

v Bratislave. P SAV sa prikláňa ku riešeniu variant A (riešenie sporu na báze centrálnej správy 

majetku štátu). Celkové riešenie bude prijaté na P SAV vo februári. 
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Domáce projekty: P SAV schválilo návrh, aby sa pre výpočty prostriedkov z grantov VEGA 

rátali úväzky členov P SAV vo výške 100 %.  

Zahraničné styky: P SAV schválilo Dohodu o spolupráci s AV ČR a uložilo jej podpísanie na 

spoločnom stretnutí v Prahe. MAD s AV ČR sa bude realizovať na základe schválených 

trojročných projektov. 

Personálne otázky: Boli schválené výberové konania na obsadenia miest riaditeľov 

Ekonomického ústavu SAV a Centra experimentálnej medicíny SAV. Ostatní riaditelia, ktorým 

končí ich funkčné obdobie 30. 6. 2018 budú poverení riadením na ďalšie obdobie, aby 

nedošlo ku kolíziám v súvislosti s prechodom na v. v. i. P. Samuely informoval o analýze 

viacnásobných stopercentných úväzkov niektorých vedeckých pracovníkov SAV a ich 

pôsobení ako zodpovedných riešiteľov projektov APVV, pričom sa výrazne najvyšší podiel 

takýchto súbežných úväzkov vyskytuje u zamestnancov 3. OV. 

 

K bodu 5 

Na zistenie názorov na niektoré zásadné otázky interných predpisov SAV bude do konca 

januára realizovaný dotazníkový prieskum, ktorý pripraví Ľ. Kľučár. Výbor prediskutoval 

a stanovil jednotlivé otázky. 

Ďalej predseda Snemu SAV zhrnul stav prípravy interných predpisov SAV, t. j. uviedol ich 

zoznam a harmonogram prípravy.  

 

K bodu 6 

- Výbor prerokoval harmonogram  doplňovacích volieb do P SAV. Príslušné zasadnutie 

snemu bude dňa 15. februára 2018. 

- Ďalšie zasadnutie výboru snemu, na ktorom budú otvorené obálky s kandidatúrami 

do P SAV, sa uskutoční 6. februára 2018.  

- Výbor schválil vyhlásenie k zloženiu Predsedníctva APVV, ktoré bude zverejnené na 

webe SAV a zaslané ministerke školstva SR. 

- Výbor navrhol účasť svojich členov na budúcich zasadnutiach P SAV: 

  30. 1. 2018 (mimoriadne) – K. Gmucová (náhradníčka Z. Kusá) 

  8. 2. 2018 – M. Kadúc (náhradník F. Gömöry) 

  1. 3. 2018 – F. Gömöry (náhradníčka Z. Kusá) 

  28. 3. 2018 (mimoriadne) – K. Nemoga (náhradník Ľ. Košťál) 

 

K bodu 7 

Zasadnutie výboru ukončil jeho predseda o 15:30. 
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V Bratislave 7. 2. 2018 

 

Zapísali: Ľ. Košťál (časť o 6. zasadnutí P SAV) 

   K. Nemoga  

Overil:   M. Kadúc 

 

Ľuboš Kľučár 

predseda Snemu SAV 


