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Zápisnica z 29. zasadnutia výboru Snemu SAV dňa 16. apríla 2019 od 13:00 hod.  

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

 

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

Ospravedlnení: J. Gálik, R. Passia 

Prizvaný k bodu 5: P. Múčka 

 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadania 

3. Príprava zasadania snemu  

4. Informácia z 21. zasadania P SAV 

5. Prerokovanie spôsobu aktualizácie koeficientov náročnosti vo VEGA 

6. Rôzne 

7. Záver 

 

Bod 1 

Zasadnutie výboru otvorila o 13:00 hod. a ďalej viedla jeho predsedníčka K. Gmucová. 

 

Bod 2: 

Výbor schválil program zasadnutia. Zapisovaním bol poverený K. Nemoga, overením zápisnice Z. Kusá. 

 

Bod 3: 

Termín zasadania Snemu SAV je 16. 5. 2019 so začiatkom o 10:30 hod. 

Výbor snemu schválil návrh programu zasadania predložený K. Gmucovou: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia 

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

4. Kontrola  plnenia uznesení 

5. Informácia o aktuálnej situácii SAV 

6. Informácia o rozpise rozpočtu SAV na rok 2019 v zmysle snemom schválených zásad 

7. Doplňovacie voľby externých členov Vedeckej rady SAV 

8. Prerokovanie a schvaľovanie Výročnej správy o činnosti SAV za rok 2018 

9. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu Dodatku č. 2 k Štatútu Slovenskej akadémie vied 

10. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu Pravidiel výberového konania na obsadzovanie miest riaditeľov 

vedeckých organizácií slovenskej akadémie vied 

11. Prerokovanie a schvaľovanie koncepcie vednej politiky SAV 

12. Rôzne 

13. Záver 

Výbor snemu navrhuje nasledovné zastúpenie svojich členov v pracovných komisiách:  

zapisovateľ: R. Passia 

overovateľka: Z. Bartošová 
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návrhová komisia: Ľ. Kľučár 

mandátová komisia: M. Kadúc 

volebná komisia: J. Gálik 

Pozvania na snem budú adresované pravidelne pozývaným hosťom.  Počet miest pre záujemcov 

z akademickej obce SAV je 50. 

Výbor snemu otvoril doručené obálky s návrhmi kandidátov do Vedeckej rady SAV v rámci 

vyhlásených doplňovacích volieb. V určenom termíne boli doručené dva úplné návrhy, kandidátmi sú M. 

Fikar, rektor STU a M. Števček, rektor UK. 

 

Bod 4: 

Informáciu o 21. zasadaní P SAV, ktoré sa konalo dňa 11. apríla 2019 podal K. Nemoga, doplnila ju Z. 

Kusá, podpredsedníčka snemu.  

V roku 2020 sa uvažuje o plese SAV. Informáciu podal M. Venhart. Prvý odhad (700 hostí) by 

vyžadoval priestor ako je Incheba. Tam sú poplatky viac ako 30 tisíc EUR len za prenájom a ozvučenie 

priestorov. Po pripomienkach, že odhad počtu hostí je vysoký, bolo odporučené urobiť ďalšie kroky 

a uvažovať aj o iných priestoroch s menším počtom hostí. 

Oslavám 160. výročia narodenia Aurela Stodolu prikladá SAV vážnosť. Slávnostného zhromaždenia 

na STU sa zúčastní reprezentatívna delegácia SAV vedená predsedom P. Šajgalíkom. 

P SAV odporúča zapojenie pracovníkov SAV do hodnotenia projektov H2020. Účasť na hodnotení je 

v súčasnosti honorovaná a hodnotiteľovi prinesie cenné skúsenosti pri podávaní projektov. 

P SAV uvažuje o informačnom bulletine, ktorý bude  pracovníkom SAV prinášať rešerš relevantných 

medzinárodných výzviev na podávanie projektov a ďalších informácií ohľadne medzinárodnej 

spolupráce. Cieľom je nezahlcovať akademickú obec informáciami a zabrániť prehliadnutiu tých 

významnejších. Prípravou bol poverený podpredseda pre zahraničné styky. 

Akčné plány organizácií by mali prejsť hodnoteniami – kontrolou efektívnosti plnenia a tiež 

prehodnotením z hľadiska reálnosti a potrieb organizácií. V 3. oddelení vied prebehla diskusia o akčných 

plánoch ešte v minulom roku na stretnutiach v organizáciách a tiež na tohtoročnom výročnom stretnutí 

v Smoleniciach. V prvom oddelení sa uvažuje o stretnutiach s ústavmi v priebehu mája a júna. 

Analýza nákladov na rekonštrukciu objektu na Klemensovej ulici a vyhodnotenie výkonového 

financovania prebehne v máji. 

Na zasadnutí Rady SAV pre program Otvorenej akadémie bola prediskutovaná koncepcia programu. 

P SAV schválilo návrh na prvé dva okruhy zamerania OA – vzdelávanie/rozvoj kritického myslenia 

a klimatické zmeny/ životné prostredie. Výstupom budú textové materiály, WEB-ové dokumenty, relácie 

a podobne. Adresátom bude decízna sféra aj verejnosť. Okrem toho v rámci programu OA bol 

prediskutovaný systém mentoringu pre študentov. Tento sa organizuje na mnohých pracoviskách už 

dlhšie obdobie, vytvorenie podporného rámca by bolo účelné. V rámci programu OA tiež podporíme 

akcie akou je napr. IXPO. 

Výročná správa SAV prejde ešte ďalšou editáciou, aby súčasný rozsah viac ako 210 strán bol 

skrátený, informovanie o výsledkoch výskumu v OV zjednotené a materiál v patričnom predstihu 

predložený Snemu SAV na prerokovanie. 

Bola podporená myšlienka denných letných táborov SAV s tým, že je potrebné spolupracovať 

s ďalšími organizáciami a nájsť finančný model. 
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Za predsedu Komisie pre rovnosť príležitostí bol v tajnej voľbe zvolený G. Bianchi. Komisia bude mať 

nový štatút a obsahové zameranie. 

Bol prerokovaný a schválený návrh novelizácie pravidiel výberového konania na obsadzovanie miest 

riaditeľov vedeckých organizácií SAV, ktorý bude predložený na schválenie snemu. 

Bola prerokovaná a schválená výzva na podávanie projektov v rámci programu MoRePro (mobilitno 

reintegračný program). Uchádzač by v období 12 mesiacov pred podaním prihlášky nemal byť 

zamestnancom žiadnej organizácie SAV s výnimkou uchádzačov po dlhodobom pobyte v zahraničí 

trvajúcom minimálne 3 roky, ktorí boli prijatí do zamestnania maximálne 6 mesiacov pred podaním 

prihlášky. Cieľom je prilákať na pracoviská SAV špičkových domácich i zahraničných vedcov. Trvanie 

projektov je maximálne 4 roky. Do dvoch rokov od začiatku projektu sa očakáva podanie ERC grantu ako 

podmienka pokračovania projektu. 

Bol schválený rozpis prostriedkov na VEGA granty. 

Bol schválený project “BELT” (Barbarian Elite Leather Textiles) v rámci podpory projektov, ktoré 

získali ceritikát “Seal of Excellence”. Projekt vedie Mgr. T. Štolcová z Archeologického ústavu SAV . 

Bolo schválené vyhodnotenie súťaže mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov. Finančné dotácie 

pre 1./2./3. cenu v každom oddelení vied sú 800/600/400 EUR. 

Analýzu súčasného stavu doktorandského štúdia po legislatívnych zmenách predložila L. Lacinová. 

Po diskusiách s predstaviteľmi VŠ sa ukázalo ako problém uvádzanie afiliácie doktoranda, kde niektoré 

VŠ majú predstavu, že by mala byť uvádzaná iba afiliácia VŠ. Stanovisko SAV je jednoznačné - uvádzať 

treba afiliáciu SAV, VŠ uvádzať len v prípade ak je zo strany VŠ príspevok ku vzniku konkrétnej danej 

práce. 

Boli schválené návrhy na udelenie Ceny SAV. Návrhy predložilo 2. a 3. oddelenie vied. Rovnako bol 

schválený návrh jubilantov na seminár Významné osobnosti SAV 2019. 

Komisia pre rozvoj areálu SAV predložila na schválenie poradie uchádzačov na koordináciu 

participatívneho procesu pri tvorbe nového územného plánu areálu SAV v Bratislave na Patrónke. Návrh 

bol schválený. Firma zabezpečí koordináciu participatívneho procesu pri tvorbe nového územného plánu 

areálu SAV v Bratislave na Patrónke s cieľom reformovať ho na moderné vedecké centrum parkového 

typu, ktoré bude komplexne poskytovať všetku potrebnú infraštruktúru na tvorivú vedeckú prácu v SAV 

a súčasne bude čiastočne otvorené verejnosti na rekreačné a vzdelávacie potreby. 

V rôznom podal F. Simančík informáciu o pripravovanej výzve PVVC (podpora priemyselných 

výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK) operačného program Výskum a 

inovácie. Niektoré podmienky sú pre SAV výhodné a organizácie SAV by mali venovať tejto problematike 

pozornosť. 

G. Bianchi v zmysle záveru zasadnutia riaditeľov 3. oddelenia vied SAV požiadal o aktívnejší prístup 

zo strany Úradu SAV voči organizáciám pri riešení problematiky GDPR. Po diskusii bolo konštatované, že 

zodpovednosť za problematiku majú jednoznačne štatutári organizácií a Úrad SAV ponúkol organizáciám 

služby firmy, ktorá spracovala problematiku pre Úrad SAV za prijateľných finančných podmienok. 

 

Bod 5: 

K bodu bol prizvaný podpredseda VEGA Ing. Peter Múčka, CSc. z ÚMMS SAV. Podrobne prezentoval 

spôsob rozdelenia prostriedkov na jednotlivé granty. Predstavil aj predbežné zistenia vo veci stanovenia 

koeficietov pre jednotlivé vedecké odbory. Uviedol, že niektoré komisie majú okrem koeficientu pre 
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komisiu ako celok aj vnútorné koeficienty pre jednotlivé vedy. Tak je to riešené aj v prípade archeológie. 

S koeficientmi pracujú  administrátori VEGA pri výpočte výšky grantu. V rámci diskusie zúčastnení 

vyjadrili obavu, že ani členovia komisií o tejto technikalite nie sú informovaní. 

Výška koeficientov náročnosti vo VEGA je pravidelne schvaľovaná Predsedníctvom SAV pri príprave 

návrhu zásad rozdelenia rozpočtovej kapitoly SAV. Podľa dostupných informácií sa posledné zmeny 

udiali v rokoch 2008 a 2010. V roku 2015 boli na návrh P SAV adresovaný orgánom VEGA zavedené aj 

koeficenty kvality. Výbor snemu po diskusii s podpredsedom VEGA konštatuje, že systém nastavenia 

koeficientov náročnosti je obtiažne objektivizovateľný, keďže vhodné štatistické údaje neexistujú.  

Výbor snemu vidí hlavný problém v nízkej informovanosti pracovníkov na všetkých úrovniach 

o spôsobe výpočtu výšky VEGA grantov a žiada P SAV o sprehľadnenie procesu prideľovania grantov 

a lepšie informovanie organizácií a pracovníkov o ňom.  

Preto prijal uznesenie: Výbor snemu žiada Predsedníctvo SAV o spracovanie informácie, akým 

spôsobom sa vypočíta výška pridelených prostriedkov pre projekty VEGA riešené na pracoviskách SAV, 

a o jej zverejnenie na webstránke SAV. 

 

Bod 6: 

Prebehla diskusia o participatívnom procese pri tvorbe nového územného plánu areálu SAV v Bratislave 

na Patrónke. Cieľom je reformovať ho na moderné vedecké centrum parkového typu, ktoré bude 

komplexne poskytovať všetku potrebnú infraštruktúru na tvorivú vedeckú prácu v SAV a súčasne bude 

čiastočne otvorené verejnosti na rekreačné a vzdelávacie potreby. Práve zamýšľané otvorenie areálu je 

dôvodom, že do debaty o využití areálu majú byť prizvaní aj predstavitelia susediacich organizácií 

a mestské časti. Členovia výboru snemu sa v diskusii vyslovili za to, aby do participatívneho procesu boli 

prizvaní aj záujemcovia z organizácií SAV, ktoré nemajú sídlo na Patrónke. Účasť externých subjektov 

však nepovažujú za prínos. Odznel názor, že by sme tým signalizovali aj určité vzdávanie sa 

samosprávnosti  vo vzťahu k areálu. Zároveň  členovia výboru konštatovali, že definovanie areálu ako 

verejného priestoru nepovažujú za vhodné, boli by s tým spojené aj problémy praktického 

(bezpečnostného) charakteru. Pokiaľ by areál bol čiastočne otvorený pre verejnosť, nemal by to byť 

verejný priestor. 

Na zasadnutiach P SAV sa za výbor snemu zúčastnia 9. 5. 2019 M. Kadúc a 6. 6. 2019 R. Passia. 

 

Bod 7:  

Zasadnutie ukončila K. Gmucová o 17:00 hod.  

 

V Bratislave, dňa 6. 5. 2019  

Zapísal: K. Nemoga  

Overila: Z. Kusá 

 

      Katarína Gmucová  

predsedníčka Snemu SAV 


