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Zápisnica z 24. zasadnutia výboru Snemu SAV dňa 13. novembra 2018 od 13:00 hod.  

v zasadačke Matematického ústavu SAV na Štefánikovej 49, Bratislava 
 

Prítomní: Z. Bartošová, J. Gálik, 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. Informácia zo zasadaní P SAV a VR SAV 
4. Príprava zasadania snemu 

5. Rôzne 

6. Záver 

 

Bod 1:  

Zasadanie otvorila a jeho ďalší priebeh riadila predsedníčka Snemu SAV K. Gmucová. 

Bod 2: 

Program zasadania výboru bol schválený. Za zapisovateľov boli určení K. Nemoga a R. Passia, za 

overovateľku Z. Bartošová. 

Bod 3: 

O zasadnutí Vedeckej rady SAV informovala výbor K. Gmucová: 

Vedecká rada SAV udelila vedeckú hodnosť doktora matematických vied Mgr. Anne Jenčovej, PhD., 

schválila návrhy na udelenie vyznamenaní SAV a prerokovala materiál Legislatíva, financovanie, 

hodnotenie a výkonnosť AV ČR, porovnanie so SAV, predložený podpredsedom SAV pre vedu, výskum 

a inovácie P. Samuelym. Táto analýza bude predstavená aj členom snemu na decembrovom zasadaní.  

O zasadnutí P SAV dňa 11. 10. 2018 referoval Radoslav Passia. Sústredil sa na najdôležitejšie body 

zasadnutia P SAV, ktoré otvoril a viedol predseda SAV P. Šajgalík. V jeho úvode vedecký sekretár D. Gálik 

referoval o pracovnej ceste viacerých členov predsedníctva do Prahy 24. 9. 2018, kde sa zúčastnili na 

podujatí v rámci projektu Československo – náš spoločný domov. Uskutočnilo sa aj krátke stretnutie 

predsedníctiev SAV a AV ČR.  

Podpredseda SAV J. Koppel informoval o svojej účasti na zasadnutí ENRIO 4. – 5. 10. 2018 v 

Štokholme, témou stretnutia bola integrita výskumu vo vzťahu k projektom EÚ. P. Šajgalík sa v tejto 

súvislosti zaujímal o aktualizáciu etického kódexu SAV, R. Karul uviedol, že nepovažuje za vhodné 

aktualizovať kódex príliš často, ale až po zozbieraní viacerých podnetov a relevantnej diskusii. Podľa P. 

Šajgalíka treba etický kódex v praxi akadémie používať aktívnejšie a častejšie. 

V rámci kontroly plnenia uznesení P SAV sa diskutovalo o vhodnom riešení budúcnosti budovy na 

Valašskej ul., podľa P. Šajgalíka treba už dať finálne stanovisko P SAV k tejto veci, v spolupráci F. 

Simančíka a podpredsedov za 1. a 2. oddelenia treba vytvoriť definitívny návrh riešenia a problém 

uzavrieť na ďalšom zasadnutí P SAV. Diskutovalo sa opäť aj o Encyklopedii Beliane, Slovníku slovenského 

jazyka a Slovenskom národnom korpuse v súvislosti s prepojením elektronických odkazov na centrálnu 

stránku SAV, plnením termínov a celkovou kvalitou týchto projektov. 
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V. Malík z Ú SAV informoval, že by bolo vhodné, aby oddelenia vied dodali svoje požiadavky na 

stavebné práce, resp. drobné úpravy od firmy, ktorá vykonáva práce v dotyku s pozemkom SAV na 

Dúbravskej ceste (výstavba parkovacieho domu) a akadémii ponúka kompenzačný príspevok v podobe 

prác v hodnote cca 20 – 25 tisíc eur. Predsedníčka Snemu SAV K. Gmucová navrhla investovať tieto 

peniaze na riešenie havarijnej situácie Ústredného archívu SAV. 

D. Gálik predložil na prerokovanie osnovu výročnej správy SAV, ktorá v podstate kopíruje 

minuloročnú osnovu. M. Omastová navrhla zaradiť do správy aj stanovisko International advisory board. 

Prerokovala sa aj osnova správy organizácie SAV za 2018, podľa J. Koppela by nemalo prísť ku 

komplikácii kvôli zmenám právnych foriem organizácií počas roku 2018. 

Dôležitým bodom rokovania bol návrh vecného zámeru nového zákona o SAV. P. Šajgalík na úvod 

zrekonštruoval históriu prípravy nového zákona o SAV. Konštatoval, že najvýraznejšie pripomienky 

k nemu doposiaľ prišli zo súkromného sektora. SAV si tentoraz zvolila stratégiu vytvoriť spoločný návrh 

vecného zámeru s privátnym sektorom, ktorý by sa na zasadnutie rady vlády predložil spoločne. K 

prerokovaniu tohto bodu rokovania boli prizvaní všetci členovia výboru Snemu SAV. Zúčastnili sa K. 

Gmucová, R. Passia, Z. Kusá, Ľ. Kľučár, K. Nemoga, Ľ. Košťál. Návrh bol predložený na rokovanie Snemu 

SAV, ktoré sa konalo dňa 15. októbra 2018. 

M. Venhart prezentoval aktuálny stav projektu Otvorená akadémia a požiadavky jednotlivých 

účastníkov projektu na financovanie jednotlivých aktivít. Informoval aj o programe Mladí vedci SAV na 

školách – koordinátorom v jednotlivých ústavoch navrhol za vykonanú prácu finančnú odmenu. Výbor 

konštatoval, že predstavy o OA nie sú v celej SAV úplne  jednotné. Ľ. Lacinová navrhla, aby sa do 

Otvorenej akadémie nejakým spôsobom zapojila aj Učená spoločnosť Slovenska, a aby došlo 

k prepojeniu ich aktivít. M. Venhart v diskusii navrhol zriadiť Radu Otvorenej akadémie. 

Ľ. Lacinová ďalej informovala o rozpočte na doktorandské štúdium, októbrový príplatok 

doktorandom bude 400 eur. M. Morovics predstavil žiadosť Historického ústavu SAV o kompenzáciu 

mzdového fondu po delimitácii oddelenia architektúry z ÚSTARCH SAV do HÚ SAV, delimitácia však 

nebola schválená.  

P SAV schválilo aj analýzu možností postupu SAV na zabezpečenie úkonov podľa paragrafu 21, ods. 4 

zákona o SAV., ktorú predložil J. Koppel, ktorý prezentoval aj stanovisko SAV k postaveniu organizácií 

SAV v období od 1. júla do 25. septembra 2018 (vypracoval ho riaditeľ Ústavu štátu a práva SAV J. 

Vozár). 

Informáciu o 16. zasadnutí P SAV, ktoré sa konalo dňa 8. 11. 2018, podal K. Nemoga. Pripravuje sa 

Európska konferencia o hodnotení dopadov technológií na spoločnosť (European Technology 

Assessment Conference) v Bratislave v spolupráci s Rakúskou akadémiou vied, Institute for Technology 

Assessment and Systems Analysis v Karlsruhe a Technologickým centrom Akadémie vied ČR. Partnerom 

konferencie je Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Predpokladaný termín je 4. -6. 

novembra 2019. 

Skupina vedcov v zložení doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc., prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc., doc. Ing. 

Fedor  Gömöry, DrSc., prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc. a  Ing. Ján Tkáč, DrSc. začala s formulovaním 

manifestu SAV a vízie pre Slovensko v dlhodobom horizonte. Cieľom iniciatívy je osloviť najdôležitejších 

hráčov, vedcov, podnikateľov, politikov, vizionárov a ostatných činiteľov formou spoločnej konferencie 

a aj na základe nej prispieť ku formovaní vednej politiky na Slovensku a strategických dokumentov SAV. 

Stratégia SAV 2030 by mala odrážať dlhodobú víziu rozvoja vedy a výskumu preškálovanú na SAV 

a Opatrenia ich konkretizáciu na funkčné obdobiu tohto Predsedníctva SAV. Dokument by mal byť 



 

3 
 

pripravený pred návštevou medzinárodného panelu vo februári 2019. Za P SAV sú za prípravu 

zodpovední P. Samuely, M. Venhart, Ľ. Lacinová, R. Karul, podpredsedovia OV a M. Omastová. 

P SAV schválilo presun ušetrených finančných prostriedkov vo výške 50.000 eur z položky Otvorená 
akadémia do centrálnych zdrojov. Sú to prostriedky, ktoré niektorým výskumným programom neboli 
pridelené.  

Bol schválený materiál „Zásady návrhu a rozdelenia rozpočtu SAV na rok 2019“. Materiál bude 
predložený na rokovanie Snemu SAV. P SAV navrhuje prerozdelenie 10 percent objemu platových 
prostriedkov na základe výkonového financovania. 

P SAV schválilo preklasifikovanie finančných prostriedkov z KTG 630 na KTG 610 pre viaceré pracoviská, 
medzi nimi aj pre Encyklopedický ústav vo výške 10.000 eur (žiadali 40.000). 

Bola schválená metodika oceňovania publikácií v časopisoch zoznamu Nature Index,  pre autorský 
kolektív vo výške 4000/3000/2000 pre kategórie 1/2/3. Kategórie boli definované nasledovne:  
1. kategória – prvý alebo korešpondenčný autor je zo SAV a zároveň viac ako polovica autorského kolektívu 
je zo SAV,  
2. kategória – prvý alebo korešpondenčný autor je zo SAV alebo viac ako polovica autorského kolektívu je 
zo SAV,  
3. kategória – autor zo SAV je členom autorského kolektívu. 
K. Nemoga namietal, že Nature Index je zoznam, ktorý je orientovaný iba na vybrané vedné odbory. Bolo 
prisľúbené, že keď budú navrhnuté ďalšie schémy, ktoré budú obsahovať napríklad aj chýbajúce odbory, 
budú prerokované. 

Bol prerokovaný a s pripomienkami schválený materiál Zásady SAV na poskytovanie finančných 
prostriedkov doktorandom dennej formy doktorandského štúdia z centrálnych zdrojov. Z diskusie 
vyplynulo, že pracoviská môžu požiadať o preklasifikovanie prostriedkov KTG 630 na KTG 640. 

Bola zriadená Kontrolná rada areálu SAV na Dúbravskej ceste 9.  
Bola prerokovaná aktuálna situácia v SAV. Predseda SAV poslal žiadosti o metodické usmernenia 

orgánom štátnej správy. S odpoveďami budú štatutári SAV oboznamovaní priebežne. 
Bola zriadená ad hoc komisia pre formovanie koncepcie rozvoja areálu SAV na Patrónke. Predsedom 

komisie sa stal. F. Simančík. Komisia prerokuje podmienky pre vypísanie architektonickej súťaže na 
vypracovanie koncepcie rozvoja areálu SAV na Patrónke a posúdenia projektu pavilónu spoločenských 
vied v rámci tejto koncepcie. Závery predloží na decembrové zasadnutie P SAV. Zástupcom snemu v tejto 
komisii je R. Passia. 

S pripomienkami bol schválený koncept grantového systému pre doktorandov. Predpokladá sa, že  
doktorand by sa mohol uchádzať o grant najskôr v druhom roku svojho štúdia, výška jedného grantu bude 
2000 eur. 

Bol prerokovaný dlhodobý plán rozvoja nehnuteľnej infraštruktúry SAV vrátane investičného plánu na 
roky 2018-2019 predložený F. Simančíkom.  
 
Bod 4: 

Výbor snemu schválil nasledovný program zasadania snemu 18. 12. 2018: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Voľba pracovných komisií (mandátová, návrhová), zapisovateľa a overovateľa 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Informácia o aktuálnej situácii SAV 

6. Porovnanie legislatívy, financovania, hodnotenia a výkonnosti SAV a AV ČR  

7. Prerokovanie a schvaľovanie Zásad návrhu a rozdelenia rozpočtu SAV na rok 2019 
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8. Rôzne 

9. Záver 
Výbor navrhuje nasledovné zloženie pracovných komisií: 

Zapisovateľ: Ľ. Košťál 

Overovateľ: Z. Kusá 

Návrhová komisia: R. Passia 

Mandátová komisia: M. Kadúc 

Výbor schválil prizývanie predstaviteľov odborových zväzov (po jednom za každý zväz) na všetky 

zasadania snemu, počet hostí z AO akadémie na nasledujúce zasadanie snemu stanovil na 50. 

Bod 5: 

Výbor prijal nasledovné uznesenie k audiovizuálnym záznamom zo zasadaní snemu: Výbor snemu 

udeľuje Referátu pre komunikáciu a média trvalý súhlas na používanie vizuálnych záznamových zariadení 

na rokovaniach Snemu SAV.  

Na zasadní P SAV 13. 12. 2018 sa zúčastní Z. Kusá, nasledujúce zasadanie výboru bude 14. 12. 2018 

od 9:00 hod. 

Z. Bartošová informovala o zasadnutí Bytovej komisie . Uviedla, že jeden domáci žiadateľ nedostal 

ubytovanie (z Bratislavy) aj keď bolo voľných 60 miest. Vysvetlenie predsedu komisie bolo, že platné 

zásady toto neumožňujú. V komisii zasadá 5 podriadených pracovníkov vedúceho Úradu SAV, čo 

odporuje demokratickým princípom. Výbor Snemu SAV navrhuje zmeniť zloženie komisie a prehodnotiť 

platné zásady. 

Komisia pre informačné a komunikačné technológie sa zaoberala stavom zavádzania korporátneho 

vzhľadu WEBu SAV a pracovísk. Skonštatovala, že je dôležité, aby na webových sídlach organizácií bolo 

umiestnené aj logo SAV. 

K bodu 6: 

Zasadnutie bolo ukončené o 15:40 hod. 

 

V Bratislave 10. 12. 2018 

 

Zapísali: K. Nemoga 

 

 R. Passia 

 

Overila:  Z. Bartošová 

Katarína Gmucová 

predsedníčka Snemu SAV 

 


