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Zápisnica z 30. zasadnutia výboru Snemu SAV dňa 13. mája 2019 od 14:00 hod. 

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

 

Prítomní: Z. Bartošová, J. Gálik (videokonferenčne), K. Gmucová, Ľ. Kľučár, Z. Kusá, K. Nemoga, R. Passia   

Ospravedlnení: F. Gömöry, M. Kadúc, Ľ. Košťál, R. Passia (v závere zasadania) 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Informácia z 22. zasadania P SAV 

4. Príprava zasadania Snemu SAV 

5. Rôzne 

6. Záver 

 

Bod 1 

Zasadanie otvorila o 14:00 hod. a ďalej viedla predsedníčka Snemu SAV K. Gmucová. Za zapisovateľa bol 

určený Ľ. Kľučár, za overovateľku Z. Kusá.  

Bod 2  

Program zasadnutia bol schválený. 

Bod 3 

22. zasadania P SAV sa za výbor snemu zúčastnili K. Gmucová a M. Kadúc, z dôvodu jeho 

práceneschopnosti v čase konania zasadania výboru snemu o rokovaní P SAV informovala K. Gmucová. 

Z informácií vyberáme: 

P SAV prerokovalo návrh pripraviť novú formu a obsah výročnej správy, v tejto súvislosti bude  

vytvorená jej redakčná rada. 

Ministerstvo financií SR oznámilo návrh limitov príjmov a výdavkov kapitoly SAV na roky 2020 – 2022, 

rozpis rozpočtu je zvýšený o valorizáciu už aj pre rok 2020, v jeho návrhu zostáva naďalej zachované 

navýšenie za poslednú akreditáciu. Stále je z našej strany (P SAV a OZ pracovníkov SAV) snaha získať 

rokovaním financie na rekreačné poukazy. 

Pri zámere organizovať denné letné tábory nastal nepriaznivý posun v otázke ich financovania. P SAV 

prijalo odporúčanie, aby bolo hradené z mimorozpočtových zdrojov a zo sociálneho fondu relevantných 

organizácií SAV. Aktualizovaný návrh prípravy denných letných táborov má byť predložený na júlové 

zasadanie P SAV. Z. Kusá, jedna z predkladateliek návrhu, v nadväznosti na túto informáciu konštatovala, 

že toto uznesenie P SAV je pre zámer likvidačné, pretože v krátkom čase do letných prázdnin sa nepodarí 

sústredenie prostriedkov z viacerých ústavov, odkiaľ sú rodičia so záujmom o denné letné tábory, vyjednať 

s ich štatutármi. Uviedla, že ešte raz prekonzultuje s J. Koppelom možnosť zámeny prisľúbenej dotácie 
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z centrálnych zdrojov za mimorozpočtové prostriedky SÚ SAV a  z nich financovať animátorov a ďalšie 

náklady. 1 

Po obsiahlej diskusii P SAV schválilo návrh rozpisu finančnej podpory pre vedecké časopisy. V diskusii 

zazneli názory, že dotovanie časopisov nachádzajúcich sa v Q4 je v rozpore so snahou motivovať v rámci 

výkonového financovania pracovníkov k publikovaniu v lepšie hodnotených časopisoch, aj že finančná 

podpora by mala klesať, keďže časopisy si môžu na seba zarobiť. Výnimky by však mali byť možné pre 

časopisy národného významu. Podpredsedovia SAV v spolupráci s Edičnou radou SAV navrhnú nový model 

finančnej podpory vedeckých časopisov SAV. 

P SAV schválilo Dodatok č. 1 k Štatútu programu grantov pre doktorandov SAV, Štatút Hodnotiacej 

komisie Programu grantov pre doktorandov SAV a Rokovací poriadok Hodnotiacej komisie Programu 

grantov pre doktorandov SAV. Dokumenty budú zverejnené na príslušnej webovej stránke. 

P SAV schválilo opravu rozpisu finančných prostriedkov na projekty VEGA v Komisii č. 9 pre rok 2019 a 

pridelilo finančné prostriedkov na pôvodne nefinancovaný projekt VEGA v Komisii č. 2 (po zmene 

zodpovedného riešiteľa) z položky MOREPRO 2019. P SAV schválilo v rámci programu Podpora projektov 

Seal of Excellence financovanie pre projekt Vínna muška Drosophila melanogaster ako model pre štúdium 

obezity spojenej s nedostatkom pohlavných hormónov (Martina Gáliková, Ústav zoológie SAV). Bol 

schválený rozpis finančných prostriedkov na podporu projektov MVTS v prvej etape roku 2019, P SAV 

pripravuje opatrenia na zvýšenie účasti v projektoch rámcových programov EÚ. 

P SAV vymenovalo Ing. Mgr. Miloslava Bahnu, PhD. do funkcie riaditeľa Sociologického ústavu SAV a 

neschválilo vymenovanie doc. Mgr. Róberta Gáfrika, PhD. do funkcie riaditeľa Ústavu svetovej literatúry 

SAV. V diskusii s kandidátmi opäť silne zaznievala požiadavka väčšiny členov P SAV, aby riaditeľ organizácie 

nemal 100 % úväzok na vysokej škole. 

P SAV schválilo hodnotenie organizácií za výkony v rokoch 2017 a 2018, výkonové financovanie 

vedeckých organizácií SAV pre rok 2019 a uložilo na základe toho upraviť rozpočet vedeckých organizácií 

SAV. 

Na zasadnutie P SAV bol prizvaný Ing. Peter Múčka, CSc., predseda VEGA, ktorý vysvetlil metodiku 

rozpisu finančných prostriedkov na komisie VEGA a analyzoval jej históriu, ako aj možné zmeny do 

budúcnosti. Výsledkom diskusie bolo nenavrhovať zmenu koeficientov náročnosti pre jednotlivé vedné 

disciplíny a zverejniť na webovom sídle aktuálny postup pre výpočet výšky pridelených prostriedkov v 

jednotlivých komisiách. 

Bod 4 

Výbor snemu sa venoval ďalšej príprave zasadania Snemu SAV naplánovaného na 16. mája 2019. Výbor 

schváli prizvanie A. Nozdrovickej z Referátu pre komunikáciu a médiá Úradu SAV na toto zasadanie. Výbor 

ďalej prešiel všetky pripomienky, ktoré prišli k prerokovaným dokumentom. Pripomienky boli rozdelené 

na tie, ktoré budú predmetom hlasovania snemu a tie, ktoré sú iba technické, gramatické alebo štylistické 

a ktoré budú navrhnuté predkladateľovi na osvojenie. K hlasovaniu o týchto pripomienkach by bolo 

potrebné pristúpiť iba v prípade ich neosvojenia si predkladateľom. Každá pripomienka, s ktorou sa 

                                                           
1 V čase overovania tejto zápisnice je už známe, že výsledok konzultácie bol pre nesúlad s predpismi pre použitie 
prostriedkov zo štátneho rozpočtu negatívny, čím sa vylúčila možnosť organizovať minimálne  v tomto roku denné 
letné tábory pre deti zamestnancov SAV. Informáciu o tejto skutočnosti  dostali riaditelia organizácií  SAV 16. 5. 
2019.  
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väčšina prítomných členov výboru stotožnila, bola takto v zozname pripomienok označená. Bolo 

rozhodnuté, že všetky pripomienky budú čo najskôr zaslané členom snemu a P SAV. 

Bod 5 

Výbor diskutoval o pripomienkach vznesených voči zoznamu členov akademických obcí organizácií 

prístupných na webovom sídle SAV, ktorý nezodpovedá skutočnému stavu. Ľ. Kľučár iniciuje stretnutie 

s pánom Herdom z CSČ, aby pomohol implementovať nové pravidlá kreovania akademickej obce platné 

po technickej novele zákona o SAV z minulého roku. 

Po odchode R. Passiu zo zasadania Z. Bartošová informovala o zasadnutí Komisie pre komunikáciu a 

médiá v apríli tohto roku, na ktorom ako profesionálna historička a  kritička výtvarného umenia vyjadrila 

svoj kritický názor na vizuálnu úroveň časopisu Akadémia (prehustenie jeho stránok textom, opakovanie 

temer identických záberov tých istých reprezentantov ústavov SAV v rovnakom čísle časopisu a 

nevhodnosť použitej fotografie na zadnej strane obálky časopisu v čísle 2/2019), avšak jej požiadavka o 

doslovné uvedenie jej názoru v zápisnici zo zasadnutia komisie nebola akceptovaná. Výbor snemu 

konštatoval, že v prípade zápisníc zo zasadnutí orgánov SAV by mala platiť zásada, že ak člen orgánu 

požiada o uvedenie svojho postoja v zápisnici, malo by mu byť vždy vyhovené. S názorom na úroveň 

časopisu (amatérsky, sexistický, ...) a s formou vystúpenia Z. Bartošovej na komisii nesúhlasil J. Gálik. Ako 

člen tej istej komisie považoval jej vystúpenie za zbytočne konfliktné a nekonštruktívne, dehonestujúce 

osobu a prácu redaktora časopisu. Tento svoj názor prezentoval aj priamo v diskusii na komisii. 

Ďalšie zasadnutie výboru snemu bolo naplánované na 11. 6. 2019. 

Bod 6 

K. Gmucová poďakovala prítomným za aktívnu účasť a o 18:20 hod. rokovanie výboru snemu ukončila. 

 

V Bratislave, 24. 5. 2019 

 

Zapísal: Ľ. Kľučár  

 

Overila: Z. Kusá 

 

Katarína Gmucová 

predsedníčka Snemu SAV 


