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Zápisnica zo zasadnutia výboru Snemu SAV dňa 11. júna 2019 od 13:00 hod.  

v zasadačke č. 11 Úradu SAV na Štefánikovej 49 v Bratislave 

 

Prítomní: J. Gálik (videokonferenčne), K. Gmucová, F. Gömöry, Ľ. Kľučár, Ľ. Košťál, Z. Kusá, K. 

Nemoga, R. Passia 

Ospravedlnení: Z. Bartošová, M. Kadúc  

Program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Informácia z 23. zasadania P SAV 

4. Informácia zo zasadania VR SAV 

5. Rôzne 

6. Záver 

 

K bodu 1 

K. Gmucová otvorila o 13:00 hod. zasadnutie a privítala prítomných členov výboru snemu. Za 

zapisovateľa bol určený R. Passia, za overovateľa Ľ. Košťál.  

K bodu 2 

Program zasadnutia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 3 

23. zasadnutia Predsedníctva SAV, ktoré sa uskutočnilo 6. júna 2019, sa ako pozvaní hostia za výbor 

snemu zúčastnili K. Gmucová a R. Passia. R. Passia referoval členom výboru snemu o vybraných 

bodoch tohto zasadnutia predsedníctva: 

Úvod zasadnutia P SAV tradične patril informáciám o rokovaniach, podujatiach, akciách a 

cestovných správach. D. Gálik uviedol, že v Čiernej Hore sa konalo pravidelné podujatie tamojšej 

akadémie vied a umení „Approaching 20?? Year“. V Bratislave sa konalo veľké medicínske stretnutie 

Euronanomed, kde sa riešili aj etické témy a problematika vedeckej integrity. R. Karul informoval o 

iniciatíve CVTI, aby sa vytvorila celoslovenská etická komisia, ktorá by disponovala autoritou 

zapojených inštitúcií. R. Karul iniciatívu privítal. P. Siman podal aktualizovaný prehľad aktivít 

konzorcia EIG – Japan, ide o schému spolupráce európskych krajín s Japonskom. M. Omastová 

poskytla informáciu o ALLEA meetingu vo švajčiarskom Berne. J. Marušiak informoval o svojej ceste v 

Bosne a Hercegovine a o úsilí podporovať vedeckú výmenu medzi našimi krajinami. 

P. Šajgalík uviedol bod rokovania, ktorý sa týkal školenia riaditeľov ústavov SAV. Ich presný obsah 

bude ešte oznámený. M. Venhart informoval, že školenia riaditeľov sa uskutočnia v septembri, 

školenia doktorandov v júni. Organizovanie týchto školení P SAV schválilo. 

Rozsiahla diskusia sa na zasadnutí P SAV viedla o investičných akciách SAV a ich financovaní. F. 

Simančík uviedol, že preferuje systémový prístup, podľa neho treba vytvoriť „cestovnú mapu“ 

investičných akcií. Zmienil sa v tejto súvislosti aj o rekonštrukcii budovy SAV na Klemensovej ul., na 

ktorú je podľa neho vyčlenených málo finančných prostriedkov. Z diskusie vyplynulo, že 

treba revidovať, resp. aktualizovať staršie uznesenia predsedníctva, týkajúce sa rozličných 

investičných projektov a nehnuteľností v správe SAV. F. Simančík pripraví materiál mapujúci aktuálny 

stav, aby bolo možné rozličné staršie uznesenia zrušiť a nahradiť ich novým uznesením, ktoré bude 

ľahšie sledovateľné a kontrolovateľné.  
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Vedúci Ú SAV J. Malík pri tejto príležitosti uviedol, že končí platnosť územného a stavebného 

povolenia na pripravovaný spoločenskovedný pavilón na Patrónke. Ak sa nezačne výstavba pavilónu 

podľa schváleného projektu, bude nevyhnutné absolvovať celý schvaľovací proces znovu. Táto 

informácia vyvolala rozsiahlu diskusiu o tom, či vôbec pokračovať v tomto projekte, ktorý je vnímaný 

niektorými zainteresovanými stranami kriticky až kontroverzne. P. Šajgalík nabádal zvážiť 

pokračovanie v tomto projekte, F. Simančík sa prikláňal k začatiu stavby a jej úpravy by chcel riešiť 

formou žiadosti o zmenu stavby pred dokončením. M. Morovics hovoril o príprave súťaže na 

urbanistickú koncepciu celého areálu a uviedol, že dopyt po pavilóne existuje. Podľa K. Marholda 

chýba v tomto smere väčšia iniciatíva riaditeľov jednotlivých zainteresovaných organizácií. R. Passia 

uviedol, že súhlasí s M. Morovicsom v tom, že nový pavilón pre humanitné a spoločenskovedné 

ústavy má opodstatnenie, tento konkrétny projekt však nespĺňa požiadavky na funkčnosť 

a reprezentatívnosť a vzhľadom na reálne potreby SAV na istý typ priestorov v blízkej budúcnosti 

nemusí ísť ani o najlacnejší variant. Pripomenul aj uznesenia snemu týkajúce sa investičnej výstavby. 

Pokračovala diskusia k tomuto bodu, v ktorej F. Simančík uviedol, že začatie výstavby 

spoločenskovedného pavilónu treba chápať aj v kontexte úsilia SAV o predaj, resp. zámenu 

nadbytočnej budovy na Kramároch. Budova na Kramároch sa ťažko predáva, v územnom pláne je 

totiž toto územie určené pre zdravotnícku funkciu, čo je problém pre developerov. Konkrétny 

záujemca o budovu zatiaľ nie je. Podľa predstavy F. Simančíka by bola dobrou alternatívou riešenia 

tejto situácie dohoda s perspektívnym investorom, ktorý by získal budovy na Kramároch recipročne 

za výstavbu spoločenskovedného pavilónu, preto je potrebné mať aktuálne všetky povolenia na 

výstavbu. P SAV napokon súhlasilo s formálnym začatím stavby spoločenskovedného pavilónu.  

Diskutovanou témou bola aj podoba výročnej správy SAV. Zopakovala sa potreba vzniku redakčnej 

rady výročnej správy SAV. P. Šajgalík zdôraznil, že sa zvyšuje záujem spoločnosti o podobu a kvalitu 

našich výročných správ. 

Problematiku implementácie etických princípov a Etického kódexu SAV uviedol R. Karul, ktorý je 

spolu s J. Marušiakom poverený touto agendou. R. Karul zdôraznil, že implementácia by mala 

prebiehať racionálne, treba sa vyhnúť zbytočnej administratívnej záťaži zúčastnených strán. Cieľom je 

zvyšovať povedomie a celkovú informovanosť o jednotlivých etických otázkach súvisiacich s vedeckou 

prácou, na čo treba využívať predovšetkým jestvujúce informačné kanály. Ako predseda etickej 

komisie chce vypracovať online formulár na podávanie jednotlivých podnetov na etickú komisiu, 

zabezpečovať konzultácie k etickému kódexu, tréningy a pod. Etická komisia sa má podieľať aj na 

implementácii materiálu HRS4R (Human Resources Strategy for Researchers, Stratégia ľudských 

zdrojov vo výskume). Niektoré etické problémy sú aj v kompetencii iných komisií SAV, preto je 

potrebná spolupráca medzi jednotlivými orgánmi SAV. Predložený materiál vzalo P SAV na vedomie s 

tým, že uložilo vypracovať finančný rámec implementácie, ktorý by sa zapracoval do rozpočtu SAV na 

ďalší rok. 

D. Gálik informoval o stave príprav udeľovania Medzinárodnej ceny SAV za rok 2019 a prezentoval 

návrh na finančnú odmenu pre prof. Marka Hilleryho, ktorú už schválila VR SAV a P SAV s ňou 

súhlasilo. D. Gálik hovoril aj o príprave výtvarného artefaktu pre oceneného. V tejto veci prebehli aj 

rokovania s VŠVU. 

J. Koppel predstavil požiadavky organizácií SAV na zvýšenie, úpravu rozpočtu rok 2019 (resp. 

čiastočnú refundáciu nákladov), ktoré súvisia s rekonštrukčnými prácami (Chemický ústav SAV 

a ďalšie ústavy sídliace v budove CHÚ, Ústav informatiky SAV), havarijným stavom elektrorozvodov 

(Ústav anorganickej chémie SAV) a i.  

M. Morovics informoval o architektonickej štúdii a odhade nákladov na rekonštrukčné práce v 

budove SAV na Klemensovej ul. 19 – celková cena s DPH je 966 tisíc eur. M. Morovics navrhol zaradiť 

na júlové zasadnutie materiál, ktorý by už umožnil realizovať niektoré práce v roku 2019. Tento návrh 

bol schválený.  
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Ľ. Lacinová prezentovala novelu kompenzačného príspevku pre udržanie si a získavanie kvalitných 

mladých vedcov na SAV, pôvodne ide o návrh J. Koppela, ktorý Ľ. Lacinová hodnotí pozitívne a 

osvojila si ho. Suma 150 eur/mesačne sa doteraz poskytovala z centrálnych zdrojov na 1 rok, teraz sa 

obdobie podpory predĺži na 2 roky, no zároveň sa bude vyžadovať väčší podiel spoluúčasti od 

ústavov. Z centrálnych zdrojov teda pôjde na projekt rovnaká suma ako v súčasnosti. Návrh bol 

schválený. 

Svoj návrh pravidiel používania elektronickej pošty SAV prezentoval P. Siman. Uviedol, že materiál 

prerokovala komisia pre informačné technológie a bol o nej informovaný výbor snemu. Dôležité je 

v ňom podľa neho rozlíšenie jednotlivých zodpovedností za správu hromadných adries, za čo 

zodpovedajú „vlastníci“ a „správcovia“, ako sú napr. riaditeľ ústavu, predseda snemu, podpredseda 

príslušného oddelenia vied a pod. P SAV po diskusii, ktorá ukázala istú nevyjasnenosť celého 

materiálu, zobralo pravidlá na vedomie a uložilo zapracovať pripomienky a predložiť ich na júlové 

rokovanie predsedníctva.  

V rámci referovania o tomto bode sa na výbore snemu o materiáli široko diskutovalo (najmä 

o terminologickej a vecnej stránke pravidiel, napr. o výklade pojmov ako správcovia/vlastníci, 

o zrušení pracovnej adresy zamestnávateľom, prihlasovaní a odhlasovaní z hromadných emailových 

zoznamov a pod.). Výbor poveril Ľ. Kľučára, aby ako člen príslušnej komisie prediskutoval svoje 

pripomienky s predsedom komisie P. Simanom. 

Na programe rokovania P SAV bol aj štatút a rokovací poriadok Hodnotiacej komisie nového 

podporného programu MoRePro, ktorý pripravil P. Samuely a v zastúpení ho prezentoval J. Koppel. 

Financie sú na úrovni bývalého projektu SASPRO. V rámci MoRePro budú fungovať rovnaké komisie 

ako doteraz, funkciu rady MoRePRO bude plniť P SAV. P SAV schválilo štatút a rokovací poriadok 

hodnotiacej komisie MoRePro. 

R. Karul potom predstavil jednotlivé úpravy štatútu Etickej komisie SAV, ktoré sa dotýkajú napr. 

spôsobu rezignácie na členstvo v komisii alebo vydávania stanovísk etickej komisie pre externé 

vedecké inštitúcie mimo SAV. Cieľom úprav je aj získanie proaktívnych právomocí komisie, aby mohla 

aj sama, bez podnetu zvonku, vydávať stanoviská k otázkam, ktoré považuje za relevantné. Ďalšími 

cieľmi úpravy štatútu sú posilňovanie informovanosti o otázkach vedeckej integrity, etických 

normách vedeckej práce a tiež ochrana dôvernosti formou obmedzenia okruhu informovanosti o 

konkrétnych prípadoch (zúženie len na navrhovateľa a protistranu). 

P SAV prerokovalo a schválilo organizačné zabezpečenie Cien SAV, ako aj návrhy na ocenenia 

špičkových publikácií za jednotlivé oddelenia, ktoré predstavili príslušní podpredsedovia SAV P. 

Siman, K. Marhold, M. Morovics, a návrh na udelenie čestnej plakety SAV Aurela Stodolu za zásluhy 

v technických vedách Ing. K. Iždinskému, CSc. 

V rámci prerokovávania personálnych otázok boli schválené návrhy na vymenovanie do funkcie 

riaditeľa Matematického ústavu SAV (K. Nemoga), riaditeľky Ústavu informatiky SAV (I. Budinská), 

riaditeľa Astronomického ústavu SAV (P. Gömöry), riaditeľa Ústavu zoológie SAV (D. Žitňan), 

riaditeľky Centra biovied SAV (Z. Sulová), riaditeľky Ústavu slovenskej literatúry SAV (I. Taranenková), 

riaditeľa Ústavu štátu a práva SAV (J. Vozár). P SAV schválilo aj návrh na vypísanie výberového 

konania na obsadenie funkcie riaditeľa Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV a dočasne poverilo 

vedením ústavu S. Zavarského. 

Ľ. Lacinová prezentovala návrh na zloženie Atestačnej komisie pre vedeckých zamestnancov 

Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV, návrh na zloženie Atestačnej komisie pre vedeckých 

zamestnancov Filozofického ústavu SAV a návrh zloženia Atestačnej komisie Ústavu etnológie 

a sociálnej antropológie SAV, ktoré boli schválené.  

P SAV prijalo návrh na odvolanie člena Etickej komisie SAV P. Žeňucha na vlastnú žiadosť a na 

vymenovanie nového člena komisie V. Cambela (Elektrotechnický ústav SAV). 
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Informáciu o aktuálnej situácii v Encyclopaedii Beliana podal M. Morovics, ktorý uviedol, že sa 

pripravuje dodatok k zmluve s MŠVVŠ SR, pretože v zmysle pôvodnej zmluvy mal byť 9. zväzok 

encyklopédie dokončený v apríli, čo sa nepodarilo realizovať. M. Morovicsa v tejto veci prijala 

ministerka školstva, ktorá sa podľa jeho slov kladne vyjadrila k predĺženiu zmluvy o dva roky. 

Doposiaľ však nedošlo k podpisu dodatku, ani k žiadnej inej reakcii ministerstva. Koncipuje sa nový 

orgán Beliany, rada odborných koordinátorov. Redakčná rada existuje, má svoj nedávno 

aktualizovaný štatút. V rade by mali byť zaangažované všetky vedecké oblasti, za P SAV by v nej mal 

byť hlavný garant. Podľa M. Morovica je dôležité, aby elektronická a tlačová verzia fungovali 

paralelne a vzájomne sa podporovali. Podľa P. Šajgalíka by bolo dobré zachovať aj printovú verziu 

encyklopédie. P SAV viaže prostriedky určené na Belianu a očakávalo, že to Encyklopedický ústav 

podporí vo vyššej komunikácii alebo k urýchlenému vydávaniu ďalších zväzkov, čo sa však neudialo. 

G. Bianchi navrhol, aby vznikol nejaký kontrolný orgán, aby sa vyvinul dostatočný tlak na pracovisko a 

zvýšenie jeho produktivity. 

 

K bodu 4 

O zasadnutí Vedeckej rady referovala K. Gmucová. Na úvod informovala, že podpísala menovacie 

dekréty novozvolených externých členov Vedeckej rady SAV. Vedecká rada v tajnom hlasovaní zvolila 

za podpredsedu VR SAV prof. Ing. Miroslava Fikara, DrSc., rektora STU v Bratislave. Rokovanie potom 

pokračovalo pracovnými bodmi, v rámci ktorých VR udelila vedeckú hodnosť doktora biologických 

vied RNDr. Ivici Hromadovej, CSc., schválila návrh na udelenie čestnej vedeckej hodnosti doktora 

fyzikálnych vied prof. Georgeovi R. Pickettovi, FRS a schválila viaceré návrhy na udelenie 

vyznamenaní a cien. S pripomienkami schválila návrh Pravidiel udeľovania vyznamenaní a cien SAV, 

ktorý bude predložený na schválenie Snemu SAV. VR ďalej zobrala na vedomie Výročnú správu o 

činnosti SAV za rok 2018. P. Samuely prezentoval systém výkonového financovania a R. Redhammer 

ako predseda novovzniknutej Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo priblížil hlavné 

zameranie a úlohy tejto agentúry. Na záver K. Gmucová spomenula, že od predsedu Učenej 

spoločnosti Slovenska dostala, s cieľom zintenzívniť vzájomnú informovanosť medzi UčSS a Snemom 

SAV, pozvanie na jej valné zhromaždenie, ktorého sa zúčastnila. 

 

K bodu 5 

K. Gmucovú požiadala podpredsedníčka Odborového zväzu SAV o pomoc snemu pri riešení situácie 

v centrálnej jedálni na Patrónke, nakoľko Rokovací poriadok P SAV neumožňuje odborom predkladať 

materiály na jeho rokovanie. Aulu a jedáleň spravuje CSČ SAV, prieskum vykonal OZ SAV. Návrh 

uznesenia predloží K. Gmucová na P SAV a požiada, aby v súlade s odporúčaniami odborárov jednali 

s nájomcom jedálenských priestorov o zlepšení stravovacích služieb. 

Výbor snemu sa vrátil aj k problému s účasťou členov snemu na jeho zasadnutiach. Predsedníčky 

a predseda komôr navrhli zverejňovať neospravedlnené neúčasti. Okrem absencií na celom sneme sú 

vzhľadom na stratu uznášaniaschopnosti problematické aj neospravedlnené odchody v priebehu 

rokovania. Výbor snemu rozhodol uvádzať zoznam neospravedlnených neúčastí ako súčasť zápisnice. 

Výbor sa v závere venoval organizačnému a personálnemu zabezpečeniu ďalších rokovaní. 

Zasadnutia P SAV 11. 7. 2019 sa zúčastní F. Gömöry, výbor snemu je predbežne naplánovaný na 16. 7. 

2019. Augustové P SAV pravdepodobne nebude, potom 12. 9. 2019 bude prvé P SAV po prázdninách 

(zúčastní sa Z. Kusá), následný výbor snemu sa uskutoční 17. 9. 2019.  

 

K bodu 6  

Zasadnutie výboru snemu sa skončilo o 16:30 hod. 
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V Bratislave 10. 7. 2019  

 

Zapísal: R. Passia 

 

Overil: Ľ. Košťál 

 

 

                                                                                                                Katarína Gmucová 

                                                                                                          predsedníčka Snemu SAV 


