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Zápisnica z 28. zasadnutia výboru Snemu SAV dňa 19. marca 2019 od 13:00 hod.  

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

 

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

Ospravedlnení: Z. Bartošová, K. Nemoga 

Prizvaná: T. Šrámková k bodu 3  

 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Informácia o elektronickej verzii Encyclopaedie Beliana 

4. Informácia z 20. zasadania P SAV 

5. Rôzne 

6. Záver 

 

Bod 1:  

Zasadanie otvorila o 13:00 hod. a ďalej viedla predsedníčka Snemu SAV K. Gmucová.  

 

Bod 2:  

Výbor schválil program zasadnutia. Za zapisovateľa bol určený Ľ. Košťál, za overovateľa J. Gálik a Z. 

Kusá. 

 

Bod 3:  

Ing. Táňa Šrámková, externá redaktorka Centra spoločných činností SAV, Encyklopedického ústavu, na 

pozvanie výboru Snemu SAV oboznámila členov výboru s históriou a stavom webovej verzie 

Encyklopaedie Beliana. Jej prezentácia tvorí prílohu tejto zápisnice. Po skončení prezentácie sa 

uskutočnila rozsiahla diskusia. Členovia výboru v nej prejavili živý záujem o to, ako by bolo možné 

napomôcť rozvoju súčasnej webovej verzie, ktorá je zatiaľ iba v testovacej prevádzke (13 000 hesiel 

a 1 340 ilustrácií). Okrem iného navrhovali, aby  vo webovej verzii bolo výraznejšie umiestnené 

upozornenie, že na stránke sa pracuje a stránka je len v testovacej prevádzke.  T. Šrámková vyjadrila 

pochopenie pre takýto návrh. Na druhej strane uviedla, že naprostá väčšina prístupov k heslám z 

encyklopédie je cez vyhľadávač Google. Podľa zoznamu najčastejšie vyhľadávaných hesiel Beliana 

zrejme slúži žiakom a študentom ako zdroj pri príprave referátov a nateraz malý počet hesiel tak 

nediskvalifikuje jej využiteľnosť.  

Členovia výboru sa ďalej pýtali na personálne podmienky a dostatočnosť časovej kapacity pre 

zladenie práce na knižnej a webovej verzii encyklopédie, na spoluprácu s ústavmi a úlohu garantov pre 

jednotlivé oblasti. Niektorí zdôrazňovali, že v čase, keď sa internet stáva pre časť mladej generácie 

hlavným zdrojom informácií, môže byť webová verzia Encyklopaedie Beliany dôležitou 

protiváhou neúplných, skreslených či fabrikovaných „faktov“, ktoré zapĺňajú internet a môže byť 

dôležitou podporou vzdelávania a vzdelanosti na Slovensku. Túto úlohu žiaľ knižná verzia nedokáže 

plniť.  

Záverom diskusie výbor konštatoval, že elektronická verzia Encyklopaedie Beliana má veľký 

potenciál a spoločenský význam a je potrebné, aby jej Predsedníctvo SAV venovalo náležitú podporu 

a pozornosť.  
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Bod 4: 

Informáciu o 20. zasadaní P SAV, ktoré sa konalo dňa 14. marca 2019, podal Ľ. Košťál.  

P SAV prerokovalo stav príprav Výročnej správy SAV. Konštatovalo, že príprava správy prebieha 

v súlade s harmonogramom a správa bude včas pripravená na rokovanie Snemu SAV v máji. 

V rámci cestovných správ Peter Samuely informoval o stretnutí predstaviteľov akadémií vied 

Rakúska, Slovinska, Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska, na ktorom sa zúčastnil. Na stretnutí bolo 

dohodnuté organizovanie spoločného akademického dňa 15. novembra 2019. Spoločný akademický 

deň bude prebiehať formou 6 panelov. Každá zo zúčastnených krajín bude viesť jeden panel. SR bude 

viesť panel „Akadémia v strednej Európe“.  

Predseda SAV Pavol Šajgalík informoval o služobnej ceste do Nemecka na pozvanie Liebnizovho 

inštitútu. Predmetom rokovania bola nižšia úspešnosť krajín EU13 (Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, 

Česká republika, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Poľsko, Rumunsko, Slovensko 

a Slovinsko) v európskych projektoch. Spomenul napr. „úspešný príbeh“ ktorý prezentoval rektor 

Univerzity v Ľubľane. Masívna investícia do ľudí pre prípravu projektov a aktívne vyhľadávanie ľudí 

prinieslo úspechy. Jedinou cestou je teda excelencia a zapojenie sa do medzinárodných konzorcií. Zo 

stretnutia by malo vzniknúť spoločné komuniké, ktoré bude odovzdané tvorcom politík v Bruseli 

(Európskemu parlamentu, Európskej komisii a Rade Európskej únie).  

Pavol Siman sa zúčastnil zasadania Spoločnej zmiešanej komisie pre hospodársku spoluprácu v Dillí, 

India. V časti protokolu venovanej výskumu, vývoju a technológiám indická strana potvrdila záujem o 

spoluprácu v oblastiach materiálovej vedy a fyziky, vied o zemi a vesmíre, biomedicíny 

a biotechnológií, ochrany životného prostredia, analýzy krajiny a spracovania odpadových vôd a 

udržateľného vývoja a socioekonomických výziev. 

Po kontrole plnenia uznesení a schválení zápisníc predložil Miroslav Morovics dokument Štatistický 

prehľad aktivít vedeckých spoločností realizovaných v rámci projektov spolupráce s organizáciami SAV 

za rok 2018. Vedecké organizácie SAV v rámci výzvy na rok 2019 predložili Komisii SAV pre spoluprácu 

s vedeckými spoločnosťami 36 žiadostí o príspevok na realizáciu projektov spolupráce vedeckých 

organizácií SAV s vedeckými spoločnosťami. Celková suma požadovaných príspevkov bola 134 434 

EUR. Komisia posúdila predložené žiadosti a odporúča pridelenie príspevkov na realizáciu projektov v 

celkovej sume 60 200 EUR z fondu na vedecko-technickú spoluprácu. V diskusii zaznelo, že niektoré 

spoločnosti združené v Zväze slovenských vedeckotechnických spoločností sú financované 

prostredníctvom Ministerstva školstva a bolo by dobré, ak by sa mohli do tejto schémy zapojiť aj 

niektoré spoločnosti, ktoré sú v súčasnosti financované z rozpočtu SAV.    

P SAV schválilo v súlade s uzneseniami Komisie P SAV pre ekonomické otázky požiadavky 

organizácií SAV na zvýšenie rozpočtu v roku 2019 na odstránenie havarijných situácii, a to 

Biomedicínskemu centru SAV, Ústavu hydrológie SAV, Ústavu ekológie lesa SAV, Centru 

experimentálnej medicíny SAV a Centru spoločných činností SAV. P SAV v rozpore s návrhom Komisie 

SAV pre ekonomické otázky a pridelilo príspevok na opravu vykurovania zariadeniu Centra 

experimentálnej medicíny SAV v Dobrej vode. P SAV poverilo Ekonomickú komisiu, aby prizvala na 

svoje rokovanie riaditeľku CEM SAV s požiadavkou, aby predniesla víziu ďalšieho využitia budovy na 

Sienkiewiczovej ulici, zosumarizovala náklady na údržbu budovy za posledných 5 rokov a definovala 

ďalšie potreby úprav budovy aj s vyčíslenými nákladmi, a tiež aby prezentovala podnikateľský plán 

zariadenia v Dobrej vode. František Simančík sa v diskusii prihovoril za to, aby príspevky na havarijné 

situácie boli vyplácané až po obdržaní faktúry, aby sa predišlo tomu, že prostriedky by boli využité na 

iné účely. 
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Podpredseda SAV pre ekonomiku Juraj Koppel predložil rozbor čerpania mzdových prostriedkov za 

rok 2018. V diskusii členovia P SAV poukázali na veľké disproporcie medzi ústavmi, na fakt, že podiel 

osobných príplatkov veľmi kolíše a tieto rozdiely nie vždy korelujú s výsledkami akreditácie, čo 

deformuje výkonové financovanie. Juraj Koppel poukázal na skutočnosť, že pokusy o odstránenie 

pamäťového efektu a „narovnanie“ rozdielov tu boli opakovane už v minulosti. Na druhej strane 

odznela aj argumentácia, že nie je možné brať riaditeľom možnosti uskutočňovať personálnu politiku 

(rozhodnutie či viac zamestnancov za nižšie platy, alebo menej za vyššie). Do diskusie sa zapojili aj 

ďalší členovia predsedníctva a vyplynula z nej úloha pre podpredsedu SAV pre ekonomiku a legislatívu 

pripraviť analýzu výšky mzdových prostriedkov pridelených organizáciám z rozpočtovej kapitoly SAV, 

prediskutovať jej výsledky s podpredsedami a materiál predložiť na májové zasadanie P SAV.  

P SAV schválilo zmeny v programovej štruktúre kapitoly  SAV pre roky 2020 – 2022. Každému 

z oddelení vied SAV zostáva priradený jeden existujúci podprogram a v jeho rámci jeden nový prvok. 

P SAV tiež schválilo návrh na úpravu (dofinancovanie) mzdového fondu Filozofického ústavu SAV 

v súvislosti s nástupom nového riaditeľa do organizácie, nakoľko vo výberovom konaní uspel externý 

uchádzač. 

P SAV schválilo zmenu v termíne návratnosti záloh na rozpočet poskytnutých Centru pre využitie 

pokročilých materiálov CEMEA SAV s tým, že termín návratnosti zálohy bude po podpise zmluvy o NFP 

na podporu teamingových výskumných centier v Bratislavskom kraji. 

P SAV schválilo návrh Pravidiel udeľovania vyznamenaní a cien SAV s pripomienkami. Cieľom 

návrhu je zjednotiť doteraz existujúce predpisy (Štatút medzinárodnej ceny SAV z 7. 2. 2018, Smernica 

o udeľovaní cien SAV v znení zo dňa 14. 1. 2005, Smernica o udeľovaní cien SAV - novelizácia z 19. 1. 

2008 a Zásady udeľovania vyznamenaní z 10. 2. 2015). Návrh bude predložený na najbližšie zasadanie 

VR SAV a po jeho schválení na zasadanie Snemu SAV. 

P SAV súhlasí s návrhom cenotvorby pre kongresové centrá Centra spoločných činností SAV. 

Zároveň schválilo rozšírenie predmetu podnikateľskej činnosti kongresových centier a odsúhlasilo 

Dodatok č. 6 k Zriaďovacej listine Centra spoločných činnosti SAV. 

P SAV schválilo s pripomienkami dodatok štatútu Etickej komisie SAV, umožňujúci aby sa členom 

Etickej komisie stal zástupca Úradu SAV. V nadväznosti Róbert Karul ako predseda Etickej komisie SAV 

navrhol menovanie JUDr. Juraja Vargu, PhD. za tajomníka Etickej komisie SAV. P SAV s návrhom 

súhlasilo. 

P SAV schválilo služobnú cestu predsedu SAV za účelom účasti na ERC Consolidator Grant 

Evaluation Panel 2019 v Bruseli. 

P SAV v tajnom hlasovaní schválilo návrh na udelenie Čestnej plakety SAV Dionýza Ilkoviča za 

zásluhy vo fyzikálno-chemických vedách Prof. Kostasovi Fotakisovi, alternujúcemu ministrovi pre 

výskum a inovácie Ministerstva školstva Helénskej republiky, pri príležitosti jeho návštevy Slovenska. 

P SAV uložilo predsedovi SAV vypísať výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľov ústavov 

SAV, ktorým sa končí funkčné obdobie. Za predsedu výberovej komisie na obsadenie funkcie riaditeľa 

Ústavu informatiky SAV a Matematického ústavu SAV bol menovaný Pavol Siman a komisie na 

obsadenie funkcie riaditeľa Centra biovied SAV a Ústavu zoológie SAV Karol Marhold. V diskusii 

vyplynulo, že z dôvodu nejednoznačnosti výkladu platných Pravidiel výberového konania na 

obsadzovanie miest riaditeľov vedeckých organizácií nie je jasné, koho majú podpredsedovia oddelení 

osloviť v súvislosti s nominovaním zástupcu zamestnancov vedeckej organizácie (§ 11a Zákonníka 

práce), resp. či je legitímne s touto požiadavkou osloviť predsedov VR organizácie, ktorá tiež navrhuje 

jedného člena výberovej komisie. 
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P SAV vzalo na vedomie návrh na zriadenie Stálej pracovnej skupiny pre program WATERS, 

predložený jej predsedom Pavlom Simanom. Jedná sa o vedecký program využívania a dostupnosti 

zdrojov vody  pre obyvateľstvo a krajinu. Pracovná skupina bude zastrešovať všetky aktivity do vnútra 

SAV a zároveň bude oficiálnym reprezentantom pre rokovania s  ministerstvami, rezortnými 

organizáciami a predstaviteľmi verejných vysokých škôl. V diskusii predseda SAV Pavol Šajgalík 

vyzdvihol význam tohto projektu pre SAV i pre Slovensko. 

V ďalšom bode Peter Samuely predstavil metodiku ročného hodnotenia a výkonového 

financovania organizácií SAV. Vychádza zo Zásad ročného hodnotenia vedeckých organizácií SAV 

prijatých Snemom SAV. Na prerozdelenie je určených 10 % mzdového fondu (3 024 750 EUR) a 6 % 

poskytnutých P SAV (1 811 480 EUR). Metodika sa až na drobné odchýlky (1. oddelenie – váha 

monografií, váha 3 kvartilu publikácií) nelíši od minuloročnej. V diskusii došlo k spresneniu, že 

v prípade centier sa financie pre jednotlivé organizačné zložky budú deliť v pomere mzdových fondov 

ku dňu akreditácie. P SAV schválilo metodiku s pripomienkami. 

V rôznom sa okrem iného P SAV zaoberalo prehodnotením koeficientov pre rôzne vedné odbory 

v rámci VEGA. Z diskusie vyplynulo ako možné riešenie, že Snem SAV pozve na prerokovanie predsedu 

VEGA Ing. Petra Múčku, CSc., a na základe podnetov potom schváli prípadné zmeny P SAV.  

František Simančík v diskusii uviedol, že boli oslovené 4 firmy, ktoré by moderovali diskusiu 

o rozvoji areálu SAV v Bratislave na Patrónke. Tri z nich zaslali ponuku a v najbližšom období bude 

rozhodnuté o tom, ktorá firma bude poverená touto úlohou. 
 

Bod 5: 

Uznesenie č. 3 Snemu SAV prijaté na zasadnutí Snemu SAV dňa 12. 2. 2019 ukladá podpredsedovi SAV 

pre vedu, výskum a inovácie, aby opätovne inicioval diskusiu v rozšírenom predsedníctve VEGA o 

koeficientoch rozdeľovania finančných prostriedkov pre jednotlivé vedné disciplíny v termíne do 30 

dní. V nadväznosti na informácie z P SAV (viď predchádzajúci bod) o rokovaní Petra Samuelyho 

s predsedom VEGA Petrom Múčkom, z ktorého vyplynulo, že VEGA nemá konkrétne podnety na 

zmenu koeficientov, sa výbor Snemu SAV po diskusii rozhodol prizvať P. Múčku na svoje ďalšie 

zasadanie, aby spoločne dohodli optimálny mechanizmus pre získanie podnetov týkajúcich sa 

koeficientov a ich posúdenie predsedníctvom VEGA. 

Výbor sa dohodol, že na zasadaní P SAV 9. 5. 2019 sa zúčastní Z. Kusá (náhradník Ľ. Kľučár) a 13. 6. 

2019 R. Passia (náhradník M. Kadúc). 

Radoslav Passia stručne oboznámil výbor snemu s ostatným rokovaním Etickej komisie SAV. 

Jedným z bodov, ktorým sa komisia zaoberala, bola diskusia súvisiaca s mimoakademickými úväzkami 

pri výberovom konaní na štatutárov. Komisia konštatovala, že platné znenie etického kódexu obsahuje 

body, ktorých vhodnou aplikáciou je možné zamedziť nežiaducemu stavu.   
 

Bod 6: 

Zasadnutie ukončila predsedníčka snemu o 16:45 hod. 

V Bratislave 25. 3. 2019 

Zapísal:  Ľ. Košťál 

Overili:    J. Gálik 

 Z. Kusá 

 Katarína Gmucová 
                                                                                                                predsedníčka Snemu SAV  
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Príloha č. 1: 
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