
Zápisnica z 15. zasadnutia výboru Snemu SAV, 
ktoré sa uskutočnilo 15. mája 2018 od 13:00 hod. 

v zasadačke predsedu SAV v budove P SAV na Štefánikovej 49, Bratislava 
 
 

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

Nemoga  

Ospravedlnený: R. Passia 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Informácia o 11. zasadnutí P SAV 

4. Rôzne 

5. Záver 

 

K bodu 1  

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

určený K. Nemoga, overovateľom zápisnice sa stal F. Gömöry. 

K bodu 2  

Výbor schválil program zasadnutia.  

K bodu 3 

Informáciu o 11. zasadnutí P SAV, ktoré sa konalo dňa 10. mája 2018, podal K. Nemoga, doplnil Ľ. 

Kľučár. Vybrané podstatné body (podrobnosti pozri zápisnica  z 11. P SAV): 

P SAV schválilo finančnú podporu trom aktivitám realizovaným v rámci programu Otvorená 

akadémia. 

P SAV schválilo s pripomienkami vnútorné predpisy SAV: 

 Organizačný poriadok Slovenskej akadémie vied,       

 Vnútorné pravidlá hospodárenia (vrátane pravidiel na vykonávanie podnikateľskej činnosti a 
pravidiel pre hospodárenie s prostriedkami rezervného fondu) verejnej výskumnej inštitúcie 
založenej Slovenskou akadémiou vied, 

 Vzorové pravidlá tvorby rozpočtu verejnej výskumnej inštitúcie založenej Slovenskou 
akadémiou vied. 

 Technické úpravy: 
o Rokovací poriadok UP SAV 
o Rokovací poriadok VR SAV 
o Vzorový volebný poriadok na člena správnej rady (SR) v. v. i. 
o Vzorový volebný a nominačný poriadok na členov VR v. v. i. 



o Vzorový predpis podľa § 37 odst. 2 

Podľa schváleného volebného poriadku na člena SR v. v. i. budú môcť byť voľby členov SR vyhlásené 
už po 1. júni 2018, čo umožní aby sa voľby mohli uskutočniť hneď na začiatku júla 20181. 

Predseda SAV informoval o príprave zmluvy so štátom na ďalšie obdobie. 

Predseda SAV tiež informoval, že P SAV má ambíciu zvýšiť čiastku rozpočtu výkonového financovania 

v ďalšom roku na dvojnásobok, čo by mohlo iniciovať aj zvýšenie príspevku výkonového financovania 

zo strany štátu nad rámec rozpočtu SAV. To samozrejme predpokladá diskusiu s ústavmi a Snemom 

SAV. 

P SAV schválilo delimitáciu 3+1 pracovníkov ÚSTARCHu do Historického ústavu SAV (traja pracovníci 

s mzdami, ako trvalá úprava) od 1. 6. 2018. ÚSTARCH v tomto období nepočíta so zmenou názvu. 

P SAV schválilo po diskusii návrh rozpisu dotácií pre vedecké časopisy SAV na rok 2018. O spôsobe 

hodnotenia ER referoval jej podpredseda K. Nemoga. Oproti predchádzajúcemu obdobiu každý 

časopis hodnotili minimálne dvaja recenzenti. Konečný rozpis navrhli jednotlivé oddelenia vied SAV. 

P SAV schválilo zlúčenie Správy účelových zariadení SAV s Centrom spoločných činností SAV. 

P SAV zamietlo žiadosť investora novostavby Parkovacieho domu na Dúbravskej ceste o súhlasné 

stanovisko s investičným zámerom, pretože okrem iného navrhovaná vzdialenosť steny budovy od 

okraja areálu SAV je iba 0,5 metra. 

P SAV schválilo anglické znenie (preklad) názvov organizácií SAV a ich organizačných zložiek (s 

výnimkou Centra spoločných činností, ktoré bude predložené na nasledujúce zasadnutie P SAV). 

P SAV vzalo na vedomie informáciu o pripravovaných legislatívnych zmenách vo vysokoškolskom 

zákone. Ministerstvo školstva má vytvorenú pracovnú skupinu, ktorá pripravuje akčný plán  

skvalitnenia doktorandského štúdia. 

P SAV schválilo  pokračovanie financovania jednotlivých projektov na základe návrhu hodnotiacich 

komisií programu SASPRO. Nie so všetkými výsledkami štipendistov boli hodnotiace komisie, ako aj P 

SAV spokojné. Pri prípadných ďalších podobných projektoch bude potrebné do podmienok výberu 

zahrnúť vyššie očakávania na výsledky štipendistov a potom uskutočniť prísnejší výber. 

Júnové zasadnutie P SAV sa bude konať dňa 14. 6. 2018 v Košiciach, začne už o 8:00. V ten istý deň sa 

v Košiciach uskutoční súťaž mladých vedcov SAV. 

Boli schválení štipendisti Fondu Štefana Schwarza, po oddeleniach 7 - 7 - 6 štipendistov. Predpokladá 

sa sprísnenie nárokov na plnenie podmienky na zahraničný pobyt a ohlasy. 

P SAV udelilo Čestnú plaketu SAV za zásluhy v biologických vedách  Ing. Eme Paulovičovej, PhD.   a  

Čestnú plaketu SAV Dionýza Štúra za zásluhy v prírodných vedách Ing. Márii Mastihubovej, PhD. 

P SAV vzalo na vedomie dokument „Zámery rozvoja nehnuteľnej infraštruktúry SAV a možnosti ich 

financovania“. Aj keď ide iba o zámery, po dlhom čase je diskutovaný zásadný dokument rozvoja. 

                                                           
1
 Neskôr bolo upresnené toto pravidlo nasledovne: Podľa schváleného volebného poriadku na člena SR 

v. v. i. znenia zákona c. 243/2017 Z.z. a vzorového predpisu vyplýva, že ak vedecká rada organizácie zverejní 
oznámenie o konaní voľby členov prvej správnej rady v.v.i. od 1.do 5.6.2018 a aktuálny menoslov oprávnených 
voličov v zmysle § 23 ods. 2 zákona o v.v.i. zverejní dňa 2.7.2018 (prvý pracovný deň), najskorším možným 
dňom voľby (vrátane pohovoru) je 6.7.2018.   



P SAV schválilo vymenovanie  zastupujúceho riaditeľa Ústavu politických vied SAV v Bratislave PhDr. 

Petra Dinuša, PhD. od 1. 7. 2018. 

P SAV schválilo vymenovanie  zastupujúcej riaditeľky Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV v 

Bratislave Mgr. Barbary Lášticovej, PhD. od 1. 7. 2018.  

P SAV schválilo návrh Štatútu mobilitného a reintegračného programu SAV  s pripomienkami.  

Ľ. Kľučár informoval o stanovisku Výboru Snemu SAV, ktorý nepovažuje prístup P SAV k aplikácii 

Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) ako aj k zmenám v oblasti ochrany 

osobných údajov v podmienkach SAV za systémovú a konštruktívnu podporu riešenia daného 

problému. Predseda SAV prisľúbil, že bude hľadať optimálny spôsob riešenia tohto problému.    

Predseda SAV informoval o liste M. Lubyovej, ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR o 

uplynutí funkčného obdobia siedmim členom Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR. V 

tejto súvislosti nás žiada o predloženie návrhov na kandidátov na doplnenie členov. P SAV odporúča 

navrhnúť aj na ďalšie  funkčné obdobie prof. PharmDr. Danielu Ježovú, DrSc.    

Predseda Snemu SAV upozornil na potrebu koordinácie termínov zasadnutí jednotlivých 

samosprávnych a poradných orgánov SAV, ideálna pomocou jednoduchého elektronického systému.    

 

K Bodu 4 

Z. Kusá informovala výbor o svojich interpeláciách podpredsedu M. Morovicsa: prvá interpelácia sa  

týkala postavenia THS ÚSV SAV po transformácii a druhá pravidiel poskytovania prostriedkov na 

údržbu, opravy a rekonštrukcie budúcim verejným výskumným inštitúciám, ktoré ponechajú užívaný 

nehnuteľný majetok v centrálnej správe a tým, ktoré ho budú mať vo vlastníctve. 

Výbor podporuje zásadu, aby KC Smolenice a Stará Lesná boli po transformácii v majetku v. v. i. SAV. 

Výbor prediskutoval smerovanie „Otvorenej akadémie“. Je treba do určitej miery zjednotiť prístup 

v ponímaní jednotlivých programov a nezužovať zameranie  na popularizáciu medzi mládežou.  

Výbor predpokladá, že Komisia pre IKT vydá pravidlá pre videokonferencie. 

Sťažnosť zo strany Z. Bartošovej na neprerokovanie návrhu Ústav dejín umenia SAV na ocenenie 

online databázy barokového umenia "BAROKOVÉ INŠPIRÁCIE“ za popularizáciu sa stále rieši. 

Ľ. Kľučár a F. Gömöry sa na základe rozhodnutia výboru stretli s predsedom SAV, kde ho požiadali 

o informáciu o plánovaných zahraničných cestách funkcionárov SAV v najbližšom období intenzívnych 

transformačných procesov. Predseda uistil, že neprítomnosť z dôvodu účasti na odborných 

podujatiach sa obmedzí na minimum.  



Podľa Štatútu SAV platného od 1. 7. 2018 udelenie Ceny SAV navrhuje VR SAV a schvaľuje Snem SAV 

(smernicu o udeľovaní vyznamenaní doteraz schvaľovalo P SAV). Výbor žiada Legislatívnu komisiu 

SAV, aby vyhľadala všetky podobné prípady (zmena oproti predchádzajúcemu stavu). 

Slávnostné odovzdávanie Cien SAV bude 3. júla 2018 v KC SAV, Smolenice. 

Účasť na zasadnutí P SAV dňa 14. 6. v Košiciach – J. Gálik a Z. Kusá. Dňa 2. 8. -  Ľ. Kľučár a R. Passia 

(náhradníci K. Gmucová,  M.  Kadúc, Z. Bartošová). 

Najbližšie zasadnutie výboru Snemu SAV sa uskutoční 19. júna 2018 o 13:00 a zasadnutie  Snemu SAV 

25. 6. 2018 o 11:00. Výbor požiada podpredsedu M. Morovicsa aby na júnové zasadnutie Snemu SAV 

predložil informáciu o výstavbe Pavilónu spoločenských vied, vrátane legislatívnych aspektov, 

funkčnosti jednotlivých častí, umiestnenia  a obsadenia. 

K bodu 5  

Ľ. Kľučár poďakoval prítomným za aktívnu účasť a o 16:15 hod. rokovanie výboru snemu ukončil.  

 

V Bratislave 29. 5. 2018  

Zapísal: K. Nemoga 

Overil: F. Gömöry 

 

Ľuboš Kľučár 

predseda Snemu SAV 


