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Zápisnica z 25. zasadnutia Výboru Snemu SAV dňa 14. decembra 2018 od 9:00 hod.  

v zasadačke č. 11 Úradu SAV na Štefánikovej 49, Bratislava 

 

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

Košťál, Z. Kusá, K. Nemoga, R. Passia 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Informácia zo zasadania P SAV  

4. Príprava zasadania snemu  

5. Rôzne 

6. Záver 

 

Bod 1:  

Zasadanie otvorila o 9:00 hod. a jeho ďalší priebeh riadila predsedníčka Snemu SAV K. Gmucová. 

 

Bod 2: 

Program zasadania výboru bol schválený. Za zapisovateľku bola určená Z. Kusá, za overovateľa K. 

Nemoga. 

 

Bod 3: 

O 17. zasadaní P SAV informovali Z. Kusá a K . Gmucová. Z obsiahleho programu vyberáme: 

V rámci správ zo služobných ciest D. Gálik referoval o zasadnutí HERA v Blede, ktoré vyhodnotilo 

výzvu z roku 2017. Zo 77 projektov sa bude financovať 20. Dva naše projekty (zo štyroch) prešli do 

druhého kola, ale žiaden nebol navrhnutý na financovanie (ČR malo 21 projektov, 1 úspešný). 

O financovaní rozhodujú agentúry zo zúčastnených krajín, niektoré podporujú len A+ projekty.  

T. Michálek sa zúčastnil na Konferencii INGSA2018 – Science Advice for a Changing World v Tokiu, 

ktorá sa zameriavala na konzultačné služby pre parlamenty. Pozvanie bolo podľa správy formou 

ocenenia práce SAV na pôde vedeckého a technologického poradenstva. Dr. Ľ. Dolná absolvovala 3-

dňový odborný V4 tréning pre projektových manažérov v belgickom Leuvene za účelom zvýšenia 

účasti slovenských subjektov v rámcovom programe EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020. Jej 

správa obsahuje odporúčanie vytvoriť pracovnú skupinu zloženú z administratívnych pracovníkov 

Úradu SAV, zástupcov vedcov a pracovníkov finančného oddelenia s cieľom lepšie pochopiť 

fungovanie projektov a projektový jazyk. P. Šajgalík informoval o zámere zaradiť do rozpočtu na rok 

2019 manažérske školenie pre riaditeľov organizácií. 

P. Samuely referoval o konferencii o Open Access a vedeckom publikovaní. Zaujímavé boli 

prednášky, ktoré sa týkali reprodukovateľnosti výskumu. „Nereprodukovateľná“ biológia stojí USA 

ročne 28 miliárd USD. M. Omastová sa zúčastnila Strategy workshopu pre ERANET II, P. Šajgalík bol 

v Číne na základe Memoranda s Northwestern Polytechnical University, riešili logistiku spolupráce, 

ktorá bude mať povahu virtuálnych pracovísk. Čína má eminentný záujem o sinológov schopných 

vyučovať čínštinu. 

P SAV schválilo štatút Otvorenej akadémie, ktorý upravuje aj jej spoluprácu s Učenou 

spoločnosťou, a logo OA, ktoré je výberom z prác študentov VŠVU.  
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V rámci ekonomických bodov bol okrem iného vzatý na vedomie prehľad čerpania centrálnych 

zdrojov kapitoly SAV k 10. 12. 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019, pri ktorom J. Koppel požiadal 

o pripomienky. Podľa P. Šajgalíka je návrh extenzívny a málo sa sústreďuje na podporu excelentnosti. 

Podľa F. Simančíka by sa konkrétne položky mali v návrhu uvádzať po určení rozpočtových priorít a je 

potrebné zohľadniť aj materiál o rozvoji infraštruktúry, ktorý už predkladal. Po zapracovaní 

pripomienok bude návrh predložený na januárové zasadnutie. Schválené boli zálohové pôžičky 

a posun termínu úhrad zálohových pôžičiek (CEMEA, CSČ - kongresové centrá), odpočet 

hospodárenia Fondu P SAV, či úhrada dane za nehnuteľnosti nevyužívané na výskum a ani komerčne. 

V súvislosti s daňou z nehnuteľnosti bol pripravený návrh dodatku k Zásadám rozpočtu – pravidlá 

žiadostí o úhradu dane z nehnuteľnosti. 

Ďalej bola riešená žiadosť CSPV SAV o zvýšenie príspevku pre THS Košice. V diskusii odznelo, že 

návrh je nesystémový. G. Bianchi prezentoval návrh, aby technicko-hospodárske služby boli 

objednávané u externých firiem, ktoré môžu byť lacnejšie. P. Šajgalík požiadal predložiť na januárové 

rokovanie P SAV návrh systémovej úpravy. V prípade CSPV je zvýšenie TH personálnych kapacít 

problematické aj pre rotáciu vedenia. Na otázku Z. Kusej, či sa G. Bianchi ospravedlnil CSPV za výrok, 

ktorý odznel na stretnutí RR3 (vedenie CSPV požadovalo verejné ospravedlnenie), G. Bianchi 

informoval, že napísal riaditeľke CSPV vysvetľujúci mail. 

Na programe 17. zasadnutia boli aj vypočutia kandidátov na funkciu riaditeľov ústavov SAV. 

Zameriavali sa najmä na otázky zlepšovania kvalifikačnej a vekovej štruktúry pracovísk, výskumné 

zameranie a pozíciu ústavov v európskom/svetovom výskumnom priestore. V niektorých vypočutiach 

kandidátov sa témou stala aj otázka viacnásobných úväzkov, pričom členovia P SAV jednoznačne 

uprednostňovali, aby kandidáti pôsobiaci aj na univerzite mali na tamojšom pracovisku nižší úväzok 

ako v SAV, a v prípade, ak to tak nie je, zaviazali sa do konkrétneho času úväzok znížiť. Na základe 

tajného hlasovania boli potom do funkcie riaditeľa organizácie menovaní: P. Witkovský (Ústav 

merania), A. Bérešová (Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, Botanický ústav), J. Mosnáček 

(Ústav polymérov), S. Michálek (Historický ústav), D. Magdolen (Ústav orientalistiky), Peter Dinuš 

(Ústav politických vied), Miloš Mistrík (Centrum vied o umení), B. Lášticová (Ústav pre výskum 

sociálnej komunikácie), M. Sliacky (Ústredná knižnica) a L. Demovič (Centrum spoločných činností). 

P SAV v tajnom hlasovaní neschválilo vymenovanie F. Gahéra do funkcie riaditeľa Filozofického 

ústavu SAV. 

Ďalej bol schválený Štatút programu grantov pre doktorandov SAV (prešiel interným 

pripomienkovaním), Dodatok k zriaďovacej listine CSČ SAV a návrh Výzvy na podávanie žiadostí 

o finančný príspevok na projekty VEGA. 

V rámci podpory medzinárodnej vedeckej spolupráce P SAV vypočulo predkladateľov úspešných 

projektov medzinárodných spoluprác. M. Omastová konštatovala, že v rámci programu spolupráce 

s Taiwanom bolo predložených viacero veľmi kvalitných projektov. Taiwanská strana apeluje na 

prekročenie plánovaného limitu podporených projektov, z našej strany to z finančných dôvodov nie 

je možné. Predstavený a po diskusii následne schválený bol projekt B. Ukropcovej (BMC, Ústav 

experimentálnej endokrinológie SAV), zameraný na overovanie vplyvu fyzickej aktivity na zlepšenie 

stavu pacienta v skorých štádiách Parkinsonovej choroby, a projekt 3D štruktúry a biokompozity pre 

regeneráciu tkanív vedený D. Galusekom (Ústav anorganickej chémie SAV). V rámci ERA-NET 

NEURON bol schválený projekt D. Ježovej (BMC - Ústav experimentálnej endokrinológie), zameraný 

na efekty liečenia bipolárnej poruchy, v rámci výzvy vyhlásenej konzorciom TRANSCAN 2 projekt B. 

Smolkovej (BMC - Ústav experimentálnej onkológie) zameraný na výskum skorej diagnostiky 

zriedkavej formy rakoviny a v rámci výzvy vyhlásenej konzorciom EuroNaNomed3 projekt A. Kováča 

https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=ins-org-ins&institute_no=211
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(Neuroimunologický ústav SAV) zameraný na vývoj nanotransmiterov pri biologickej liečbe ochorení 

CNS.  

Ďalej bola schválená výzva na predkladanie projektov v spolupráci s TÜBİTAK-om, návrh na 

zapojenie sa do spoločnej výzvy Európa a Japonsko, odznela informácia o príprave projektu HORIZON 

2020 s názvom TrustPoint. Projekt vedie Rakúska akadémia vied a zodpovední za SAV sú T. Michálek 

(Úrad SAV) a G. Bianchi. Cieľom projektu je identifikovať synergie medzi sociálnymi a technologickými 

inováciami. P SAV schválilo zámer spoločného projektu AV ČR a SAV Štvrtá priemyselná revolúcia – 

výzvy, riziká a hrozby (Kvalita života, udržateľný a bezpečný svet), D. Gálik prerokuje ďalší postup so 

zástupcami AV ČR. Odznela informácia o návšteve rektora univerzity v Bergene Dag Rune Olsena s 

delegáciou (dekani fakúlt sociálnych a humanitných vied) v dňoch 20-22. januára 2019. V rámci 

návštevy sa uskutoční workshop, na ktorom vybraní riaditelia organizácií SAV predstavia riešené 

výskumné témy. 

Schválené boli všetky žiadosti o kompenzačný príspevok pre doktorandov aj podpora vydávania 

neperiodických publikácií podľa edičného plánu vydavateľstva VEDA. Časť titulov je len odporúčaných 

a čaká sa na posudky. V diskusii o tomto bode bola zdôraznená potreba ochrany značky VEDA a 

pripomenutá idea redakčnej rady pre vydavateľstvo VEDA, ktorá bola medzi odporúčaniami 

hodnotiacej komisie aj pre tituly, ktoré vychádzajú bez podpory edičnej rady.1 

P SAV vzalo na vedomie správu o aktualizácii poštového systému ZIMBRA a koncepciu rozvoja 

informačného systému, ktorý má v súčasnosti bezpečnostné rezervy. 

V rôznom bolo na podnet K. Gmucovej prediskutované zloženie bytovej komisie (prevaha 

pracovníkov Úradu SAV) a jej pravidlá (aj pri dostatku ubytovacích miest neumožňujú poskytnúť 

ubytovanie doktorandom z Bratislavy, ktorí sú v bytovej núdzi). P. Šajgalík požiadal J. Malíka predložiť 

na budúce rokovanie P SAV návrh úpravy štatútu bytovej komisie. P. Šajgalík informoval, že SAV 

deleguje za svojho zástupcu do Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie P. 

Samuelyho, podpredsedu pre vedu, výskum a inovácie. P. Magdolen (OZ pracovníkov SAV) sa pýtal na 

dopady auditu vo veci neoprávneného čerpania európskych fondov. J. Malík odpovedal, že sa jedná 

o dva audity (MŠVŠSR, MF SR),  v jednom prípade bol dohodnutý splátkový kalendár a v druhom 

prípade sme o splátkový kalendár požiadali. Možnosť podávať projekty všetkými organizáciami je 

zachovaná. P. Šajgalík informoval, že už prišli odpovede väčšiny štátnych orgánov na otázky 

o dôsledkoch prechodu pracovísk na formu v. v. i. formou vyžadujúcou rušenie organizácií. Štátne 

orgány konštatujú, že v prípade zániku organizácií by zanikli oprávnenia a poverenia. Do udelenia 

nových oprávnení by tak bola činnosť mnohých pracovísk paralyzovaná. 

 

Bod 4 

K. Gmucová informovala, že dostala e-mailovú žiadosť o prizvanie pracovníkov MŠVVaŠ R. Szabóa a 

A. Rusnáka na zasadanie snemu za účelom zodpovedania prípadných otázok členov snemu. V 

zmysle Rokovacieho poriadku Snemu SAV výbor túto žiadosť prerokoval a schválil ich prizvanie k 

bodu 5 (informácia o aktuálnej situácii SAV) programu zasadania Snemu SAV dňa 18. 12. 2018. 

Výbor poveril K. Gmucovú zástupcov ministerstva pozvať. 

Z. Kusá oboznámila výbor s pripomienkami, ktoré šiesti členovia snemu zaslali k materiálu Zásady 

                                                           

1 „Zriadenie redakčnej rady z externých odborníkov, ktorá bude konzultovať portfólio vydavateľskej činnosti“ 
(november 2017). 

 



 

4 
 

návrhu a rozdelenia rozpočtu na rok 2019 a k jeho prílohám. Najviac pripomienok (4) prišlo k návrhu 

výkonovo prerozdeliť 10 % prostriedkov na platy. Výbor prediskutoval pripomienky k jednotlivým 

bodom a k najčastejšie pripomienkovaným bodom sformuloval kompromisné návrhy pripomienok, 

ktoré aj schválil. Výbor si neosvojil pripomienku Z. Kusej smerujúcu k zmene koeficientu pre 

archeológiu v rozpočte VEGA. Výbor následne uložil Z. Kusej skompletizovať pripomienky a obratom 

ich poslať K. Gmucovej, aby mohli byť ešte v piatok v pracovnom čase zaslané členom snemu a  

P SAV. 

 

Bod 5 

Bolo dohodnuté, že na zasadnutí P SAV 10. 1. 2019 sa za výbor snemu zúčastnia K. Gmucová a F. 

Gömöry, Z. Bartošová je náhradníčkou. V tomto bode odznela informácia o liste od Slovenského 

národného strediska pre ľudské práva, reagujúcom na sťažnosť  R. Heribana, že sťažnosť na jeho 

osobu z dôvodu vyjadrenia odlišného názoru na postup transformácie SAV bola Etickou komisiou SAV 

prerokovaná  bez jeho účasti, a že OZ Veda a Výskum nemôže rozposielať hromadné maily. R. Passia 

informoval, že Etická komisia pri prerokovaní prvej sťažnosti bez účasti  oboch sporných strán 

označila sťažnosť na R. Heribana vzhľadom na aktuálne platné znenie Etického kódexu SAV za 

neopodstatnenú. Ľ. Kľučár a M. Kadúc informovali, že Komisia pre informačné a komunikačné 

technológie SAV prerokovala tento list a sformulovala odpoveď, že možnosť rozposielať  hromadné 

maily je otvorená každému záujemcovi, pretože zoznamy emailových adries zamestnancov všetkých 

organizácii SAV sú voľne prístupné na príslušných webových sídlach. 

R. Passia informoval o prvom zasadnutí ad hoc komisie ku koncepcii rozvoja areálu SAV na 

Patrónke. Jedným zo záverov je plán pripraviť v januári workshop „stakeholderov“ areálu pod 

vedením F. Simančíka, H. Moravčíkovej a G. Bianchiho. Výsledkom workshopu má byť sumarizácia 

požiadaviek a predstáv o budúcom vývoji areálu SAV zo strany jeho užívateľov. Tento sumár bude 

potom podkladom na vypracovanie urbanistického plánu. Informoval tiež, že existujú pripravené 

projekty na prestavbu nepoužívaných budov v areáli SAV pre projekt CEMEA, ktoré rátajú 

s investíciami nad 1 milión eur. Projekty boli schválené ešte pred prijatím uznesenia Snemu SAV, 

ktoré odporúča uskutočňovať stavebné investície nad 1 milión eur na základe architektonickej súťaže, 

no podľa R. Passiu sú tiež príkladom nesystémového manažmentu rozvoja areálu SAV. Jedna z budov 

CEMEA bude napr. v bezprostrednej blízkosti plánovaného spoločenskovedného areálu a tieto 

projekty podľa neho zjavne neboli koordinované. O to dôležitejšie je urýchlené prijatie záväzného 

urbanistického plánu, aby sa podobné problémy v budúcnosti neopakovali. Z. Kusá poznamenala, že 

treba dbať aj na vytváranie rezervy prostriedkov na budúci Pavilón spoločenských vied. R. Passia ďalej 

informoval, že ad hoc komisia sa zhodla na potrebe územného plánu pre areál na Patrónke, kľúčové 

však bude podľa neho rešpektovanie tohto plánu, nové investície by sa teda mali plánovať 

a realizovať až po dokončení urbanistického plánu. 

 

Bod 6 

Zasadanie bolo ukončené o 13:11 hod. 

Zapísala: Z. Kusá 

Overil: K. Nemoga 

Katarína Gmucová 

predsedníčka Snemu SAV 


