
Zápisnica zo 16. zasadnutia výboru Snemu SAV, 

ktoré sa uskutočnilo 19. júna 2018 od 13:00 hod.  

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

 

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

Ospravedlnení: J. Gálik, F. Gömöry 

Prizvaný: J. Koppel 

 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Informácia o 12. zasadnutí P SAV  

4. Príprava zasadnutia snemu dňa 25. 6. 2018 

5. Rôzne 

6. Záver 

 

Bod 1 

Zasadnutie výboru o 13:00 hod. otvoril predseda Snemu SAV Ľ. Kľučár. Za zapisovateľku bola určená 

Z. Kusá, overovateľku zápisnice Z. Bartošová. 

 

Bod 2 

Program zasadnutia výboru bol schválený. 

 

Bod 3 

O obsahu zasadnutia P SAV, ktoré sa konalo 14. 6. 2018 v Košiciach informovala Z. Kusá. Z informácií 

vyberáme:  

V rámci bodu Kontrola uznesení bolo zo sledovania vyradené uznesenie o projekte Digital 

Humanities, keďže projekt bol zaradený medzi navrhované štátne programy výskumu. M. Morovics 

uviedol, že projekt, ktorý bol súčasťou odporúčaní medzinárodného panelu, bude mať naďalej pod 

dohľadom. V žiadnom z vedených súdnych sporov nenastal pokrok. K uzneseniu o príprave rozpočtu 

2019 odznelo, že 18. 6. bude rokovanie na ministerstve financií na úrovni generálnych riaditeľov. 

Splnené bolo aj uznesenie vypracovať prehľad nehnuteľného majetku SAV. Kontrola plnenia 

uznesenia o financovaní osmičkových výročí sa prekladá na augustové zasadnutie P SAV.  

V rámci kontroly zápisnice z per rollam zasadnutia P SAV bolo konštatované, že predmetom bolo 

doplnenie chýbajúcich materiálov do registra v. v. i. podľa požiadavky MŠVVaŠ.  

P SAV schválilo požiadavku ÚSlL SAV a ÚSvLSAV SAV na úhradu nákladov na likvidáciu nepotrebného 

majetku na Konventnej a na nákup nábytku pre nové pracovisko s doplnením podmienky, aby 

v prípade predaja uvoľnenej budovy na Konventnej 13, bola táto suma refundovaná z 10 % výnosu z 

predaja. 

Pri prerokovaní Medzinárodnej ceny  SAV pre profesora Reecea P. Samuely upozornil, že finančná 

odmena spojená s cenou je na úrovni najnižšej odmeny za špičkové publikácie. Odznelo, že financie 



spojené s cenou sú kompenzáciou nákladov na cestovné a že hodnotou je umelecké dielo, ktoré 

dostáva ocenený. V súvislosti so zmienkou o rastúcich finančných požiadavkách vdovy po autorovi 

návrhu za jeho použitie R. Karul navrhol, aby sa SAV obracala pri hľadaní nového riešenia na VŠVU – 

nový návrh ceny môže byť výsledkom zadania študentom.  

V rámci ekonomických vecí bola schválená žiadosť Ústavu hydrológie použiť prostriedky z predaja 

nehnuteľnosti na opravu budovy v Michalovciach a žiadosť ÚMMS použiť prostriedky z predaja 

budovy ako vratnú zálohu na preddavkovú daň a ďalšie potreby (z časových dôvodov žiadosť nebola 

prerokovaná ekonomickou komisiou). 

V bode Legislatívne otázky P SAV prerokovalo návrh na zmenu etického kódexu, ktorý predložila 

etická komisia a na základe podnetu vo veci viacnásobných úväzkov pracovníkov SAV a súvisiaceho 

problému uvádzania afiliácie pri publikovaní. Návrh rieši aj otázku publikovania v predátorských 

časopisoch. V diskusii zaznelo, že etický kódex nemôže ísť nad rámec súčasnej legislatívy, ktorá 

nezabraňuje dvojitým úväzkom a zamestnancovi neukladá povinnosť ohlasovať zamestnávateľovi 

svoje ďalšie úväzky. Jedinou poistkou ich primeraného počtu a rozsahu je evidencia dochádzky na 

každom pracovisku, respektíve ešte viac publikačný výkon pracovníka, no kvantifikácia výkonu 

nemôže byť riešená v etickom kódexe. V diskusii A. Štaffová upozornila, že zákon o výkone práce vo 

verejnom zákone presne formuluje, kedy dochádza ku konfliktu záujmov. Odzneli názory, že táto 

zákonná úprava by mohla postačovať a vec nie je nutné riešiť zmenami v Etickom kódexe. P SAV 

napokon návrh schválilo v úprave, že pri viacnásobnom hlavnom úväzku zamestnanec deklaruje, ku 

ktorému úväzku viaže svoju hlavnú vedecko-výskumnú činnosť.  

P SAV ďalej v tajných voľbách schválilo vymenovanie D. Gálika do funkcie podpredsedu P SAV pre 

zahraničné styky. Následne prerokovalo a schválilo s doplnkami nové rozdelenie kompetencií medzi 

členmi P SAV (v tom zrušenie funkcie vedeckého sekretára) a určenie kompetencií vedúceho úradu 

SAV. III. OV bolo odporučené, aby predložilo návrh na opätovné konštituovanie knižničnej rady 

v písomnej podobe.  

Schválené bolo doplnenie pravidiel udeľovania grantov SAV pre medzinárodné výskumné projekty, 

ktoré umožňuje prerušiť čerpanie grantov. Zároveň bolo upozornené, že niektoré vedné odbory už 

majú zaistené schémy financovania cez APVV či MŠVVaŠ a nie je potrebné podporovať ich v rámci 

grantovej schémy SAV. P SAV ďalej okrem iného schválilo zmeny vo vzorovom volebnom 

a nominačnom poriadku na člena vedeckej rady v. v. i. tak, aby bol ústretový personálnemu zloženiu 

prevažne infraštruktúrnych v. v. i. (výnimka z kvalifikačného stupňa IIa pre interných členov VR), 

výsledky výberu projektov podporených v rámci MVTS s tým, že schválená podpora sa bude dať 

čerpať až v júli 2018. Schválené bolo aj rozšírenie podporných aktivít pre Eranet CHIST-ERA III 

a zapojenie do nového konzorcia ERA-MIN 2 kde je 15 súťažiacich projektov, no zároveň sa znižuje 

výška podpory.  

Pri schvaľovaní návrhu Významných osobností SAV J. Marušiak zdôraznil, že táto cena má význam 

najmä pre budovanie inštitucionálnej pamäte. Zdôvodnil vypustenie jedného z navrhovaných, F. 

Novosáda z FiÚ SAV, ktorému bude za jeho dielo udelená Zlatá medaila SAV. Po diskusii a tajnom 

hlasovaní bol schválený zoznam navrhovaných kandidátov s výnimkou navrhovaného P. Staneka. 

Dôvodom zdôrazňovaným v diskusii malo byť jeho publikovanie v médiách Parlamentní listy a Zem 

a vek, ktoré sú vykazované medzi odbornými publikáciami.  

V rámci bodu Zahraničné styky bola dodatočne schválená služobná cesta P. Simana do Číny 

s delegáciou prezidenta SR, počas ktorej sa podpísal štyri roky negociovaný protokol o spolupráci 



v oblasti vývoja batérií a elektromobility, potravinovej bezpečnosti, ochrane vody a lesníctve. Ďalej 

bol schválený koncept TUBITAK workshopu v Smoleniciach a organizačné zabezpečenie workshopu 

s Kóreou. V rámci podpory zahraničnej spolupráce boli vypočutí traja riešitelia projektov, ktoré uspeli 

vo výzve M-ERA-NET Transnational Call 2017 a boli navrhnuté na financovanie SAV: projekty 

predstavili J. Dusza z ÚMV SAV, P. Kopčanský z ÚEF SAV a tretí projekt M: Omastová z ÚP SAV. 

Financovanie všetkých troch projektov bolo schválené. Schválené boli aj nominácie zástupcov 

v medzinárodných združeniach IAC EASAAC a (Dr. Oszlányi) a SAPEA (M. Omastová).  

Schválená bola aj zmena štatútu poskytovania kompenzačného príspevku pre postdoktorandov, 

ktorej návrh predložila Ľ. Lacinová – posunul sa termín na podávanie žiadostí a navrhnuté boli aj 

ďalšie spresnenia. Po diskusii bola schválená aj úprava kritérií posudzovania vedeckých výstupov 

uchádzača; ďalej bolo schválené organizačné zabezpečenie a dramaturgia odovzdávania Cien SAV (za 

všetkých ocenených bude ďakovať len jeden laureát).  

Bol schválený návrh na vymenovanie členov dozorných rád, v tajnom hlasovaní bolo schválené 

vymenovanie L. Demoviča za zastupujúceho generálneho riaditeľa a CSČ a vymenovanie ďalších 

zastupujúcich riaditeľov D. Magdolena (OÚ SAV), T. Pichlera (FiÚ SAV), M. Mistríka pre vedy o umení 

(CVoU SAV, oz ÚDaFV) a A. Doktorovej (ÚK SAV). V tajnom hlasovaní bolo tiež schválené menovanie 

zastupujúcich riaditeľov nových organizačných zložiek (M. Brňák, I. Trajčík, G. Gajdošová a M. 

Barančík) a následne bolo schválené vypísanie príslušného počtu výberových konaní a zloženie 

výberových komisií pre výberové konania na generálnych riaditeľov a riaditeľov za P SAV.  

P SAV ďalej schválilo návrhy na ocenenie špičkových publikácií, ktoré po úvode P. Samuelyho, ktorý 

informoval o niektorých úpravy v názve a pravidlách oceňovania, predstavili podpredsedovia OV. 

V prípade monografií po diskusii prevládol názor, že oceňované majú byť publikácie vo svetových 

jazykoch vydané v renomovaných zahraničných vydavateľstvách. F. Simančík upozornil, že nemáme 

komparatívnu informáciu o robustnosti jednotlivých zahraničných vydavateľstiev. 

P SAV ďalej odsúhlasilo, respektíve vyjadrilo sa k žiadostiam o výpožičkách nehnuteľného majetku – 

nebola schválená žiadosť o bezplatnú dlhodobú výpožičku priestorov Archeologického ústavu pre 

CVTI, ktoré v nich chce zriadiť múzeum vedy z dôvodu neistoty zachovania vlastníckeho vzťahu 

k týmto priestorom a ďalších rizík  a ani zmluva o výpožičke priestorov pre Orientalistický ústav - 

z dôvodu, že do zmluvy bola vsunutá aj požiadavka o poskytnutie náhradných priestorov pre depozit 

OÚ. Všetky ostatné žiadosti o výpožičky boli schválené, vrátane prepožičania plochy 182m2 pri 

zadnom vchode do areálu na skladovanie materiálu počas výstavby Parkovacieho domu (stavba na 

hrane pozemku SAV) a zrušenie časti plotu (areál bude priamo susediť s múrom budovy) – ako 

protihodnotu stavebník ponúka stavebné a údržbárske práce.  

V rôznom J. Koppel na otázku J. Gálika priblížil, ako sa SAV angažuje pri príprave novely zákona 

o verejnom obstarávaní (P SAV navrhlo výnimku pre obstarávanie výskumného materiálu a 

elektronických zdrojov a tiež možnosť priameho oslovenia aj verejných výskumných inštitúcií) a M. 

Omastová informovala o prípravách stretnutia so zahraničným hodnotiteľským panelom dňa 27. 6. 

2018.  

 

Bod 4 

Ľ. Kľučár predstavil program zasadnutia snemu SAV, ktoré sa bude konať 25. júna 2018 o 11:00 hod.:  



1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia 

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

4. Kontrola plnenia uznesení snemu 

5. Informácia o aktuálnej situácii 

6. Informácia o výstavbe Pavilónu spoločenských vied 

7. Rôzne 

8. Záver 

Jedným z kľúčových bodov bude informácia o aktuálnej situácii. Výbor návrh programu schválil. Za 

zapisovateľa bol určený F. Gömöry, za náhradníčku K. Gmucová, overovateľkou bude Z. Kusá. 

Predsedom návrhovej komisie bude R. Passia, mandátovú komisiu bude viesť M. Kadúc. Okrem 

štandardne pozývaných hostí schválil výbor pozvanie zástupcov odborových organizácií pôsobiacich 

na pôde SAV a L. Lapšanského. 

 

Bod 5 

V Rôznom bol prizvaný J. Koppel, podpredseda SAV pre ekonomiku a legislatívu. Informoval, že dnes 

bola v NR SR schválená novela zákona o vysokých školách a v jej rámci aj pozmeňujúci návrh 

novelizujúci zákon o SAV v časti upravujúcej prechod na v. v. i. Podľa ministerstva toto ustanovenie 

(schválený pozmeňovací návrh) má byť záchrannou sieťou pre SAV a organizácie, ktorým nebude 

možné vydať osvedčenie o zriadení v. v. i. Nedá sa jednoznačne povedať, kedy bude zákon a toto 

ustanovenie účinné , no ak to nastane pred 1. 7., ministerstvo musí zapísať všetky v. v. i. do registra, 

no nemusí dať všetkým osvedčenie. Ak nadobudne účinnosť po 1. 7. 2018, môže tu byť riziko 

retroaktivity. Podľa J. Koppela by chýbajúce alebo neskôr dodané dodatky k zakladacím listinám 

organizácií nemali byť zásadným problémom, pretože zákon počíta s tým, že zakladacia listina sa 

môže meniť dodatkami. J. Koppel pripomenul, že vo februári SAV (L. Lapšanský) adresoval MŠVVaŠ 

osemnásť otázok týkajúcich sa registrácie, žiaľ odpovede na všetky z nich prišli až v apríli. Zdržania 

boli aj v odpovediach riaditeľov na otázky L. Lapšanského vo veci hnuteľného a nehnuteľného 

majetku. Ľ. Kľučár informoval o komunikácii s ministerkou M. Lubyovou, v rámci ktorej dostal ponuku 

na osobné rokovanie alebo jej účasť na sneme. Výbor považoval v súčasnej situácii za vhodnejšie na 

riešenie problémov s registrom osobnú komunikáciu, samozrejme za účasti predstaviteľov 

predsedníctva. 

Na otázku Ľ. Kľučára, či sa pracuje na vzorovom štatúte v. v. i., ktorý organizáciám chýba, J. Koppel 

odpovedal, že do zákonom určeného decembrového termínu bude pripravený. L. Lapšanský teraz 

pracuje na vzore protokolu prevodu majetku zo štátu na v. v. i. K. Gmucová sa spýtala, či je pri 

kandidovaní do vedeckej rady organizácie skutočne potrebné predložiť výpis z registra trestov. J. 

Koppel uviedol, že zákon formuluje požiadavku „bezúhonnosti“, ktorú nie je nutné preukazovať 

výpisom, stačí čestné vyhlásenie kandidáta.  

Ďalšia otázka sa týkala zákona o verejnom obstarávaní. J. Koppel vysvetlil postup konzultácií s UVO, 

ktoré sú ústretové: výnimku pre experimentálne materiály a výskumnú techniku ÚVO podporuje 

a tiež rozpracúvajú výnimku z povinnosti obstarávať pre všetkých verejných obstarávateľov (vysoké 

školy, SAV, rozpočtové a pod.), s výnimkou z obstarávania pre Ústrednú knižnicu na elektronické 

informačné zdroje sa nateraz nepočíta. 



Po odchode J. Koppela R. Passia predstavil svoje zistenia týkajúce sa histórie projektu výstavby 

pavilónu spoločenských vied a možnosti zapojiť do jeho modifikácie architektov a ďalších odborníkov, 

vrátane budúcich užívateľov. Reagoval tým na víziu rozvoja areálu, ktorú predstavil F. Simančík a na 

jeho požiadavku adresovanú výboru snemu - navrhnúť, ako ďalej pokračovať s rozvojom areálu. R. 

Passia informoval o svojej komunikácii s prof. H. Moravčíkovou a o jej stanoviskách. Výsledkom je 

jeho rozhodnutie pripraviť návrh, aby sa projekt/vizuál pavilónu riešil verejnou súťažou. Predstavil aj 

svoj návrh odporučiť zriadenie komisie, ktorá bude dohliadať na estetické, funkčné, ekologické 

a ďalšie aspekty rozvoja areálu na Patrónke.  

K. Gmucová v diskusii upozornila, že na projekt je už vydané stavebné povolenie, doteraz vynaložené 

prostriedky by tak pri zastavení výstavby mohli byť vnímané ako neoprávnené výdavky. K. Nemoga 

vyzdvihol potrebu diskutovať o návrhu – vizuál pavilónu nie je podľa neho len vecou tretieho 

oddelenia. Treba byť ale opatrný ohľadne vynaložených prostriedkov. Po diskusii výbor podporil 

návrhy R. Passiu a odporučil, aby o nich informoval snem, respektíve ich predniesol snemu na 

schválenie. 

Ľ. Kľučár informoval, že najbližšie zasadnutie P SAV bude 2. 8. 2018. Za výbor snemu sa ho zúčastní Ľ. 

Kľučár a R. Passia. Septembrové zasadnutie P SAV sa bude konať 13. 9. 2018. Spolu s predsedom 

snemu sa ho zúčastní M. Kadúc (náhradník: Ľ. Košťál).  

17. zasadnutie výboru snemu sa bude konať 7. augusta 2018. Posledný septembrový týždeň sa 

plánuje pravidelné zasadnutie snemu SAV. 

 

Bod 5 

Ľ. Kľučár poďakoval za účasť a o 15:45 hod. ukončil rokovanie. 

 

V Bratislave 2. júla 2018 

 

Zapísala Z. Kusá   

Overila Z. Bartošová 

 

 

Ľuboš Kľučár 

predseda Snemu SAV 

 


