
Zápisnica z 12. zasadnutia výboru Snemu SAV, 

ktoré sa uskutočnilo 13. marca 2018 od 13:00 hod.  

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

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

Z. Kusá, K. Nemoga, R. Passia  

Ospravedlnený: Ľ. Košťál 

 

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 (marec 2018) 

4. Príprava volebných zasadnutí Snemu SAV 

5. Informácia o 8. zasadnutí P SAV 

6. Informácia o 9. zasadnutí P SAV 

7. Príprava interných predpisov SAV 

8. Príprava aprílového zasadnutia Snemu SAV 

9. Rôzne 

10. Záver 

 

K bodu 1 

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

určení Z. Kusá a M. Kadúc, overovateľom zápisnice sa stal F. Gömöry.  

 

K bodu 2  

Program zasadnutia výboru bol schválený. 

 

K bodu 3 

V úvode Ľ. Kľučár informoval, že nebol doručený žiaden návrh na kandidáta na člena P SAV. Po 

krátkej diskusii výbor snemu schválil Harmonogram doplňovacích volieb kandidátov na členov 

Predsedníctva Slovenskej akadémie vied vo funkčnom období 2017 – 2021 (apríl 2018) a Usmernenie 

pre VR, pričom bol dátum volebného snemu stanovený na 25. apríla 2018. 

 

K bodu 4 

Vzhľadom na to, že nebol doručený žiaden návrh na kandidáta na člena P SAV, plánované volebné 

zasadania snemu sa 27. marca 2018 neuskutočnia. Predseda snemu bude o tom členov snemu 



bezodkladne informovať mailom, ktorého prílohou bude schválený harmonogram ďalších 

doplňovacích volieb (apríl 2018).  

 

K bodu 5 

Informáciu o 8. zasadnutí P SAV, ktoré sa uskutočnilo 8. februára 2018, podal M. Kadúc a Ľ. Kľučár.  

V rámci ekonomických otázok predložil J. Koppel požiadavky organizácií SAV na navýšenie rozpočtu 

na rok 2018. Diskusia bola venovaná hlavne UMMS SAV a projektu Allegro, kde je v prenájme budova 

Energomont v Trnave. P SAV nakoniec schválilo pridelenie prostriedkov pre UMMS SAV ako 

jednorazovú dotáciu. Pre THS BA bol schválený príspevok na prenájom pozemku pod budovou na 

Konventnej. 

Bol predložený návrh na finančnú podporu pre organizácie, ktoré sa zlúčili v rokoch 2017 a 2018. 
Tieto financie budú pridelené z fondu P SAV a dofinancovanie je vždy na 2 roky od zlúčenia 
organizácie.  

J. Koppel ďalej predložil návrh postupu odstránenie závad v Pavilóne lekárskych vied, vrátane 
finančného zabezpečenia zdrojov, ktoré budú rozdelené na 2 etapy. V 1. etape bude 39 000 € 
pridelených z Úradu SAV (na zabezpečenie vstupov, podláh a odstránenie elektronického šumu), 
a 12 000 € z Fondu HaNV PO (nátery pre umývateľné povrchy). Návrh 2. etapy bude potrebné 
predložiť na rokovanie PSAV. 

Bola zaslaná požiadavka aj na zaplatenie servisnej zmluvy za vzduchotechniku, ale tento návrh 
neprešiel, pretože to má byť v réžii ústavu. 

V ďalšom bode zaznela informácia, že prebehol predaj budovy PaÚ SAV v Košiciach a organizácia 
požiadala o použitie získaných finančných prostriedkov. P SAV schválilo ponechať pre PaÚ SAV 50% 
finančných prostriedkov vo výške 148 125 € na technické zhodnotenie nehnuteľnosti. Zvyšných 50% 
finančných prostriedkov vo výške 148 125 € bude odvedených na príjmový účet SAV  

V rámci legislatívnych a právnych otázok boli predložené návrhy vnútorných predpisov potrebných 

pre fungovanie v.v.i., ktoré však bude potrebné ešte upraviť a prekonzultovať s právnikom. Keďže 

nový Štatút SAV bude schvaľovaný snemom až v apríli 2018, finálne verzie ďalších interných 

dokumentov budú zverejnené v máji, po schválení v PSAV. 

P SAV schválilo splynutie rozpočtových organizácií Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV a Ústavu 

dejín umenia SAV do podoby rozpočtovej organizácie s názvom Centrum vied o umení SAV  

P SAV zobralo na vedomie návrh M. Morovicsa ohľadom projektu Digital Humanities. Keďže to nie je 

centrum pre akadémiu ale pracovisko s celoslovenskou podporou, ukladá pokračovať v rokovaniach 

so zástupcami MŠVVaŠ o zmluvnej podpore projektu.  

M. Morovics ďalej predložil návrh na ukončenie súdneho sporu ohľadne nájomného za pozemok na 
Konventnej ul. č. 13 v Bratislave medzi CZ ECAV Bratislava Staré Mesto a SR – THS ÚSV SAV formou 
uzavretia súdneho zmieru. Mimosúdna dohoda bola podporená posudkami. P SAV súhlasilo s 
navýšením rozpočtu THS ÚSV SAV vo výške 26 965 € účelovo na úhradu nároku CZ ECAV Bratislava 
Staré Mesto na účely uzavretia súdneho zmieru z Fondu havárií a nepredvídaných výdavkov RO.  

Ďalším z diskutovaných bodov bola metodika ročného hodnotenia a výkonového financovania 
vedeckých organizácií SAV, ktorú predložil P. Samuely. P SAV po diskusii metodiku schválilo. 

M. Morovics predložil návrh rozhodnutia vo veci správy budovy na Šancovej 56 v Bratislave, ktoré P 
SAV zobralo na vedomie a definitívne o tom rozhodne na zasadnutí P SAV 1. 3. 2018.  



Ľ. Kľučár informoval prítomných o rokovaní Výboru Snemu. Nakoľko do vyhláseného termínu 

podávania kandidatúr na člena P SAV nebol prijatý žiadny návrh, volebné zhromaždenie Snemu SAV, 

plánované na 15. 2. 2018, sa neuskutoční. M. Morovics chce k podávaniu návrhov na člena PSAV 

osloviť celé oddelenie. 

 

K bodu 6  

O deviatom zasadnutí  P SAV, ktoré sa konalo  1. 3. 2018, informovala Z. Kusá.  

P. Šajgalík informoval o návštevách troch vedeckých inštitúcií počas cesty do Izraela - Telavivskej 

univerzity, s ktorou má SAV podpísané memorandum o spolupráci  a v apríli ju navštívia P. Samuely 

a K. Fröhlich za CEMEA s cieľom dohodovať témy workshopov a prediskutovať otázky transferu 

vedeckých poznatkov. Ďalej navštívil Weizmannov inštitútu, ktorý robí len základný výskum ale 

tretinu príjmov má za predaj licencií a Hebrew Univerzity s významným podielom 

neexperimentálnych (humanitných) vied, kde sa venujú napr. téme židovskej diaspory a majú veľký 

záujem o internacionalizáciu (doktorandského) štúdia. P. Šajgalík v tejto súvislosti odporúčal  

organizáciám III.  OV  preštudovať  ich webovú stránku a uvažovať o možnom pozvaní študentov tejto 

univerzity.  

V rámci kontroly plnení uznesení bolo uznesenie č. 186 ukladajúce  ponúknuť organizáciám centrálnu 

správu ich budov presunuté na nasledujúce zasadnutie P SAV s tým, že novou informáciou je, že 

centrálnu správu nemôže vykonávať v. v. i. (napr. zamýšľané Centrum spoločných činností) ale len 

rozpočtová organizácia.  Uznesenie  o vyhodnotení akčných plánov organizácií bolo preložené na apríl 

2018. M. Omastová uviedla, že v júni  bude zasadať medzinárodný panel a jeho členov tento 

dokument bude zaujímať. Z. Kusá pri tejto informácii pripomenula členom výboru, že medzinárodní 

hodnotitelia odporúčali vypracovanie akčného plánu aj SAV ako celku na riešenie problémov, ktoré 

presahujú možnosti jednotlivých organizácií,  ako napr. financovanie vedy, doktorandské štúdium 

a podľa nej sa panel bude viac zaujímať o tento plán (bol vlani pripravený) a jeho odpočet. 

M. Venhart informoval o personálnych zmenách na pozícii koordinátorov Otvorenej akadémie (OA) 

a o  inovovanej koncepcii aktivity, kde sa má klásť väčší dôraz na jej výukové poslanie – zameranie pre  

stredné školy. V rámci OA chce tiež organizovať konferenciu pre úspešných stredoškolákov. 

V priebehu marca by mali koordinátori aktualizovať a doplniť informácie o jednotlivých programoch 

a až po tomto kroku sa uvoľnia prostriedky, ktoré má SAV na OA k dispozícii.  V následnej debate M. 

Morovics namietol, že navrhované popularizačné zameranie OA robí nevýraznou ponukovú dimenziu 

- riešenie problémov, ktorým čelí  centrálna či regionálna samospráva a podnikateľský sektor.  Na 

otázku Z. Kusej, či sa M. Venhart stretol aj so subkoordinátormi a či sú všetci uzrozumení s jeho 

predstavami o poslaní a podobe stránky, M. Venhart odpovedal, že sa stretol len s koordinátormi 

a ich úlohou je viesť dialóg so subkoordinátormi.  Z. Kusá informovala výbor, že riaditeľka SÚ SAV, 

ktorú toto zasadnutie P SAV schválilo do pozície koordinátorky jedného z programov, bola s M. 

Venhartom v kontakte len telefonicky a informácia o meniacej sa koncepcii a povinnosti vkladať na 

stránku nejaké informácie ju prekvapila. Z. Kusá tiež uviedla, že sama už M. Venharta dvakrát 

kontaktovala s informáciou o konferencii, ktorej ciele sú v súlade s koncepciou a duchom  OA , no jej 

pokusy ostali bez odpovede. 

P SAV ďalej riešilo finančnú podporu akcie k výročiu založenia Československa. P SAV ešte v decembri 

2017 vzalo na vedomie vypracovaný prehľad plánovaných akcií k „osmičkovým“  výročiam,  pri 

príprave a schvaľovaní zásad rozdeľovania rozpočtu  SAV na rok 2018 sa však potreba osobitnej 

rozpočtovej položky prehliadla. M. Venhart navrhol, aby akcia bola financovaná z Otvorenej 

akadémie. Z. Kusá  požiadala výbor, aby pri schvaľovaní budúcoročného rozpočtu „dohliadol“ na 

zaradenie obdobnej položky, keďže aj v r. 2019 nás čaká významné výročie. Počas diskusie o žiadosti 



Ústrednej knižnice zvýšiť personálne  a finančné zdroje – dve funkčné miesta na prácu s evidenciou 

publikačnej činnosti – sa prítomní zaujímali, či rozšírené kapacity uľahčia vkladanie  údajov, napr. 

povedú k preberaniu časti prác vykonávaných knižnicami ústavov. Upozornili na potrebu zjednodušiť 

import z WoS do ARL a automatizovať transfer určitých dát. A. Kučera upozornil, že rozšírenie 

personálnych kapacít  má sanovať havarijnú situáciu Knižnice, a nie zaisťovať rozvoj.  Napokon bol 

materiál vzatý na vedomie a presunutý na aprílové zasadnutie P SAV s požiadavkou doplniť  vedeckú 

a výskumnú činnosť knižnice. 

V rámci legislatívnych a právnych otázok boli okrem iného s pripomienkami schválený návrh  novely 

Štatútu SAV (cizelovala sa záväznosť predkladania programového vyhlásenia a jeho schvaľovania 

snemom) a návrhy ďalších vnútorných dokumentov SAV. R. Karul upozornil na chýbajúce vymedzenie 

pozície zástupcu riaditeľa v. v. i. a riešenie zlučiteľnosti tejto funkcie s členstvom v P SAV. 

P SAV ďalej schválilo informačný materiál k najčastejšie kladeným otázkam v súvislosti s prechodom 

na v. v. i. , ktorý pripravil a s riaditeľmi organizácií a ETO konzultoval J. Koppel. Materiál bude 

zverejnený na intranete, je tam už zriadená záložka k otázkam súvisiacim s prechodom na v. v. i.  

Osobitným bodom bol návrh Centra spoločných činností, ktoré má pojať väčšinu špecializovaných a 

servisných organizácií. P. Šajgalík informoval o rokovaniach so štatutármi týchto organizácií a tiež 

s ústavmi, ktorým poskytuje služby košická THS. Všetky organizácie s výnimkou Encyklopedického 

ústavu sú podľa neho zmierené s predstavou existencie vo väčšom celku. P. Šajgalík navrhoval 

schváliť  Centrum aj napriek tomuto nesúhlasu. Existencia Centra uľahčí vytváranie orgánov (vedecká 

rada, dozorná rada) a odbremení členov P SAV, ktorí nemajú kapacitu na kontrolu ekonomickej 

činnosti v každom ústave osobitne. Ďalšou výhodou by podľa neho mohla byť ekonomická pomoc 

medzi organizačnými zložkami Centra. Centrum bude mať IČO Výpočtového strediska. Nie je ešte 

rozhodnuté, či súčasťou Centra bude aj košická THS alebo sa táto stane organizačnou zložkou 

niektorého košického ústavu. V diskusii M. Morovics uviedol, že nevie podporiť začlenenie 

Encyklopedického ústavu do Centra. Táto organizačná zmena nepomôže riešiť periodicitu Belliany, 

ktorá je dôvodom výhrad voči tejto organizácii. Upozornil, že Centrum spoločných činností v AV ČR 

spája len servisné organizácie, nezahŕňa organizácie typu archív či encyklopedický ústav. P. Šajgalík 

zotrval na návrhu Centra. Opakovane zdôraznil, že ak sa ukáže, že integrácia neprináša organizáciám 

prospech, umožní osamostatnenie zlúčených organizácií. Napokon bol návrh o zriadení Centra 

spoločných činností  schválený väčšinou hlasov a v ďalšom hlasovaní bol schválený zámer integrovať 

košickú THS s tým, že o celku do ktorého bude včlenená sa rozhodne na zasadnutí P SAV 21. 3. 2018.  

Riešenie vzťahu k priestorom SAV na Šancovej 56 bolo ďalšou komplexnou témou tohto P SAV. Po 

rekapitulácii histórie prípadu, ktorý bol v posledných dvoch rokoch na zasadnutiach P SAV preberaný 

opakovane, M. Morovics konštatoval, že spoločná správa nie je realizovateľná v podobe s ktorou 

súhlasia obe organizácie. Predniesol návrh uznesenia o spoločnej podielovej správe oboch organizácií 

opretej o rozhodnutia o priestoroch, ktoré P SAV prijalo v minulosti. Návrh neberie ani nepridáva 

priestory žiadnej organizácii, len zakotvuje súčasný stav. Uznal, že je potrebné brať do úvahy aj 

rozvojové plány Centra a budú sa pre ne hľadať možnosti. Uviedol, že ak si P SAV váži svoje 

rozhodnutia, malo by hlasovať za návrh. M. Morovics ocenil aj zapojenie F. Simančíka. P. Šajgalík 

poďakoval za návrh riešenia zložitého prípadu, ktorý bol vypracovaný s veľkou trpezlivosťou. 

Rozhodnutie je z pohľadu P SAV spravodlivé. F. Simančík vyjadril nespokojnosť z toho, že sa takto 

nerozhodlo už pred dvomi rokmi a sklamanie z výsledku konzultácie na MF (nemožnosť „čiastkovej“ 

centrálnej správy) , ktorá spustila spochybňovanie aj iných majetkových zámerov. Po tom, čo J. 

Koppel upozornil, že vykonateľnosť uznesenia vyžaduje uvedenie percentuálnych podielov užívanej 



plochy, bol návrh uznesenia preformulovaný, no jeho duch nebol zmenený. Za návrh hlasovali 

s výnimkou dvoch členov všetci prítomní.  

Ďalej bol predstavený projekt 4D-Healing, ktorý uviedol M. Novotný, pre ktorý bola schválená 

podpora. Schválené bolo aj zapojenie SAV do spoločnej výzvy niekoľkých konzorcií  SusAn a konzorcií 

FACCE-ERAGAS (poľnohospodárstvo ) a rozšírenie účasti v ERA.NET v rámci medicínskych vied.  P SAV 

ďalej schválilo zámer služobnej cesty P. Šajgalíka do Číny, ktorej cieľom je okrem iného príprava 

spoločného pracoviska pod strechou SAV, ktoré bude financované  čínskou stranou. Odznela aj 

informácia o príprave workshopu s CNRS, ústavy už boli oslovené. Výbor pri diskusii k tejto informácií 

skonštatoval, že v súčasnom transformačnom období je veľmi dôležité zabezpečiť maximálnu 

akcieschopnosť SAV, čo si vyžaduje aj prítomnosť jej čelných predstaviteľov na Slovensku. Výbor 

preto požiada predsedu SAV o poskytnutie informácie, v akom rozsahu sa do konca roku 2018 

plánuje zúčastniť na čisto vedecky zameraných podujatiach v zahraničí, ktoré nesúvisia s 

reprezentovaním celej SAV.  

Osobitným bodom programu bola návšteva predsedu Predsedníctva APVV profesora J. Masarika. J. 

Masarik aj v reakcii na výhrady odbornej verejnosti voči nižšiemu zastúpeniu vedcov v Predsedníctve 

APVV uviedol, že MŠVVaŠ vykladá výraz odborník voľnejšie a subsumuje podeň aj manažérov vedy.  

Spôsob navrhovania členov rady nie je nikde upravený, no zaužívalo sa oslovovanie niekoľkých 

inštitúcií (v tom aj SAV). Nezohľadňovali návrhy od neoslovených. J. Masarik zdôraznil, že nominácie 

do odborových rád zo SAV boli vo veľkej miere akceptované a že projekty posudzujú vedci, nie 

ministerskí úradníci. Nestrannosť posudzovania garantuje, že posudzovatelia projektov sú generovaní 

podľa odborov náhodne elektronickým losovaním za prítomnosti notára, len spravodajcov určuje 

rada odboru. Občasným zdrojom „neprimeranosti“ môže byť nedostatočne veľká množina 

posudzovateľov. Ďalej informoval, že Predsedníctvo schválilo výzvu na podporu účasti SR v Horizonte, 

je tam žiaľ pomerne nízky objem prostriedkov. Zjednodušili tiež administratívny systém, už sa nebude 

každoročne podpisovať dodatok k zmluve, postačí len jeden podpis za celé obdobie. Je zámer 

pripomenúť vláde záväzok podporovať  aj projekty zapojené do Horizontu, nielen výzvy, podporovať 

spoluprácu, príchod mladých zo zahraničia. V debate P. Šajgalík uviedol, že APVV by potrebovalo 100 

miliónový rozpočet ako základ pre slušnú podporu projektov.  Celkom chýbajú schémy na podporu 

medzinárodnej spolupráce typu ako máme v SAV (Tajvan, Turecko, Singapur). ERAnety taktiež 

financujeme len cez rozpočet SAV. Na otázku P. Simana, ako sa pozerá na financovanie prístupov do 

ESFRI,  J. Masarik uviedol, že problémom je nedostatok peňazí, inak by sa financovaniu nebránili. 

Ďalej uviedol, že APVV podporuje bilaterálnu spoluprácu na základe tematických výziev. Uznal (ako 

odpoveď na výhradu J. Marušiaka), že v mnohých bilaterálnych výzvach spoločenské témy nie sú. 

Výber tém pre výzvy však robí medzivládna komisia, nie APVV. J. Masarik sa na záver ohradil proti 

domnienke, že neplatenie za posudky môže viesť k znižovaniu ich kvality.   

V nasledujúcom bode sa uskutočnil rozhovor s Oľgou Pecháňovou, kandidujúcou riaditeľkou Centra 

experimentálnej medicíny. Jej prvoradou úlohou bude budovať horizontálne väzby spolupráce, 

zabezpečiť prechod na v. v. i. a spolupracovať s hospodárskou sférou. V diskusii uviedla, že za hlavné 

styčné body medzi ústavmi Centra považuje kardiovaskulárny systém, neurofyziológiu a vývoj, zápal 

a stres. P. Šajgalík zdôraznil, že spájanie nespojiteľných vecí môže byť veľmi inšpiratívne. Na otázku  Ľ. 

Lacinovej ohľadne doktorandského štúdia O. Pecháňová uviedla, že Centrum má štyri študijné odbory 

a mohli by vytvoriť ďalší, ale doktorandov je málo, nezdá sa im vhodné otvárať ďalší odbor. Na otázku 

P. Samuelyho ohľadne súkromných investorov O. Pecháňová odpovedala, že súkromníkom ide často 

o štrukturálne fondy, nie o podporu vedy. Po zodpovedaní týchto a ďalších otázok a následnom 

tajnom hlasovaní P. Šajgalík oznámil O. Pecháňovej, že bola jednohlasne zvolená na pozíciu riaditeľky 

Centra.  



V Rôznom bol schválený posun mimoriadneho zasadnutia P SAV z 28. 3. na 21. 3. 2018, bola vzatá na 

vedomie žiadosť THS o vyňatie starostlivosti o budovu na Konventnej z jej kompetencií (vec sa 

rozhodne po presťahovaní ústavov na Patrónku), bolo odsúhlasené doplatenie prostriedkov podľa 

dohody o zmieri medzi SAV a ECAV. Ľ. Kľučár sa informoval, či bude materiál o stave majetku 

zverejnený: P. Šajgalík a F. Simančík vyjadrili súhlas so zverejnením materiálu, no najprv je potrebné 

vyjasniť sporné veci a odstrániť chyby. Z. Kusá sa informovala na stanovisko P SAV k novele zákona 

o verejnom obstarávaní z novembra 2017, v ktorom sú ako adresáti priamych zákaziek od organizácií 

verejného sektora uvádzané len univerzity. Na organizácie SAV sa verejný sektor preto nemôže 

obracať so žiadosťami o expertízy, čo je problém z hľadiska výkonového financovania, ktoré 

predpokladá aj tieto príjmy. P. Šajgalík na to uviedol, že P SAV malo veľký záujem, aby v zákone ako 

prijímateľ zákaziek bola uvedená aj SAV, bol aj prísľub od podpredsedu vlády, ale v administratívnom 

procese zmienka o SAV vypadla. V apríli však bude predstavená veľká novela zákona o verejnom 

obstarávaní, ktorú pripravuje ÚVO a vtedy sa táto vec bude riešiť.   

Bola tiež zmienená pripravovaná dohoda s Biomedicínskym centrom  vo veci odpredaja Kramárov. Je 

záujem dostať Kramáre pod správu úradu s tým, že Centrum by dostalo kompenzáciu sto tisíc eur  

max. a zvyšné zdroje po predaji by mohli byť základom zdrojov pre Pavilón spoločenských vied. 

V diskusii s výborom o tejto operácii Z. Kusá nastolila otázku, či sa zdroje za odpredaj nehnuteľného 

majetku môžu  medziročne prenášať a teda kumulovať.  Otázka ostala nezodpovedaná 

 

K bodu 7 

Výbor snemu prerokoval a schválil návrhy voleného a rokovacieho poriadku snemu. Z volebného 

poriadku vystala potreba uviesť v Štatúte SAV konkrétny počet volených externých členov VR, a to 5. 

Prebehla diskusia o možnosti otvoriť zasadnutia snemu členom AO. Výbor snemu väčšinou hlasov 

schválil návrh účasti členom AO organizácií po zaregistrovaní sa prostredníctvom webového 

formuláru. Výbor návrh rokovacieho poriadku doplnil aj o možnosť Audiovizuálne záznamu zo 

zasadnutí snemu len so súhlasom výboru snemu. 

Výbor si rozdelil úlohy pri spracovaní pripomienok pre dokumenty, ktoré majú byť schvaľované 

snemom. Pripomienky k pravidlám výberových konaní spracuje Ľ. Kľučár, k štatútom Z. Kusá 

a k rokovacím a volebným poriadkom K. Gmucová. 

 

K bodu 8 

Výbor stanovil termín riadneho aprílového zasadnutia snemu na utorok 24. apríla 2018. Výbor 

zároveň schválil program tohto zasadnutia snemu: 

1. Otvorenie  

2. Schválenie programu zasadnutia  

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

4. Kontrola uznesení snemu 

5. Informácia o aktuálnej situácii v SAV  

6. Prerokovanie a schvaľovanie Výročnej správy o činnosti SAV za rok 2017 

7. Schvaľovanie Zásad návrhu a rozdelenia rozpočtu akadémie (inštitucionálna forma podpory) 

na obdobie 1. 7. 2018 – 31. 12. 2018 

8. Informácia o rozpise rozpočtu SAV na rok 2018 v zmysle snemom schválených zásad  



9. Schvaľovanie Štatútu SAV 

10. Schvaľovanie Pravidiel výberového konania na obsadzovanie miesta riaditeľa v. v. i. 

11. Schvaľovanie Pravidiel výberového konania na obsadzovanie miesta vedúceho organizačnej 

zložky v. v. i. 

12. Schvaľovanie Zásad rozpisu finančných prostriedkov poskytovaných SAV verejným 

výskumným inštitúciám v jej zakladateľskej pôsobnosti 

13. Schvaľovanie Rokovacieho poriadku Snemu SAV 

14. Schvaľovanie Volebného poriadku Snemu SAV 

15. Rôzne  

16. Záver 

 

K bodu 9 

Ľ. Kľučár predniesol návrh vyhlásenia výboru snemu k Pochodu za Vedu. Výbor snemu po diskusii 

vyjadril podporu Pochodu za Vedu, ktoré zverejní na web stránke SAV. 

Na najbližšom zasadnutí P SAV 12. apríla 2018 sa za snem spolu s jeho predsedom zúčastní K. 

Nemoga, náhradníčka Z. Bartošová. Ďalšie zasadnutie výboru snemu sa uskutoční 17. 4. 2018. Riadne 

aprílové zasadnutie snemu sa uskutoční 24. 4. 2018 a volebný snem sa bude podľa schváleného 

harmonogramu doplňovacích volieb konať nasledujúci deň, teda 25. 4. 2018. 

 

K bodu 10  

Ľ. Kľučár poďakoval prítomným za aktívnu účasť a o 18:35 hod. rokovanie výboru snemu ukončil. 

 

V Bratislave 10. 4. 2018 

 

Zapísali:  M. Kadúc 

Z. Kusá  

Overil: F. Gömöry 

 

Ľuboš Kľučár 

predseda Snemu SAV 


