
Zápisnica zo zasadnutia výboru Snemu SAV dňa 16. júla 2019 od 13:00 hod.  

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

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

Ospravedlnení: Z. Bartošová, R. Passia 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Informácia z 24. zasadnutia P SAV 

4. Rôzne 

5. Záver 

 

K bodu 1 

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

bol určený F. Gömöry a overovateľom zápisnice sa stal J. Gálik.  

 

K bodu 2  

Program zasadnutia výboru bol schválený. 

 

K bodu 3 

O rokovaní Predsedníctva SAV na 24. zasadnutí informoval F. Gömöry, informáciu doplnila K. Gmucová. 

Najdôležitejšie preberané témy a uznesenia: 

PSAV sa rozhodlo zriadiť pracovnú skupinu pod vedením D. Gálika, ktorej úlohou bude navrhnúť novú 

štruktúru Výročnej správy SAV. 

Podpredsedovia SAV pre oddelenia vied referovali o návštevách vedeckých pracovísk, ktorých 

hlavným cieľom bolo zhodnotenie stavu plnenia akčných plánov organizácií. Z podanej ústnej 

informácie sa dalo vyrozumieť, že ťažiskom diskusií na ústavoch bolo skôr zhodnotenie stavu výskumu 

a trendov vedeckej výkonnosti, než porovnávanie uskutočnených opatrení so zámermi, formulovanými 

v akčných plánoch. P SAV prijalo uznesenie, v ktorom zaväzuje podpredsedov predložiť na novembrové 

zasadnutie P SAV stanovisko k stavu plnenia akčných plánov vedeckých organizácií.  

V diskusii k tejto informácii členovia Výboru vyjadrili presvedčenie, že pracoviskám by informácia 

o tom, ako nadriadený orgán hodnotí ich aktivitu pri plnení akčných plánov, mohla pomôcť v ďalšom 

rozvoji.    

Riaditeľ CSČ SAV vypracoval návrh na zapojenie SAV do dvoch iniciatív v oblasti vysokovýkonného 

počítania. Jednak by v partnerstve s Úradom podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu 

a spoločnosťou Tachyum, ktorá vyvíja počítačové čipy novej generácie, mohla SAV vytvoriť národné 

kompetenčné centrum pre vysokovýkonné počítanie. Paralelne by tiež mala vstúpiť do talianskeho 

konzorcia CINECA poskytnutím kapacity 1-2 expertov-pracovníkov CSČ SAV ako „in-kind contribution“, 

za čo by bol pracovníkom SAV umožnený prístup k superpočítaču s rádovo vyšším výpočtovým 

výkonom, než má Aurel. PSAV oba zámery podporilo. 

Podpredseda SAV J. Koppel predložil materiál „Návrh princípov pre účelné rozdelenie mzdových 

prostriedkov vedeckých organizácií SAV“. Vychádza z platovej inventúry k 1. 4. 2019, pričom za 

rozhodujúci parameter sa berie pomer pridelených rozpočtových prostriedkov k sumárnej výške 



tarifných platov, hradených zo zdroja 111 (štátny rozpočet). V diskusii vyjadrili viacerí členovia P SAV 

pochybnosť, či zjednotenie tejto úrovne by prispelo k náprave disproporcií, ktoré medzi jednotlivými 

pracoviskami existujú ako dôsledok autonómneho rozhodovanie v mzdovej politike.    

Prítomní členovia výboru snemu prediskutovali viaceré filozofické aj technické aspekty navrhovaného 

postupu. Prevládol názor, že ústavom by sa mala ponechať autonómia v oblasti mzdovej politiky, 

a prípadné historicky vzniknuté krivdy by sa mali riešiť modifikovaním mzdových fondov na základe 

výkonového hodnotenia. Predovšetkým by sa mala zvážiť možnosť ponechania časti takejto modifikácie 

ako trvalej úpravy mzdového fondu.    

P SAV tiež schválilo stanovisko, ktorým sa akadémia rozhodne dištancuje od akejkoľvek glorifikácie 

či zľahčovania dôsledkov režimov z obdobia neslobody z rokov 1939 – 1989, a to aj v prípade, ak sa na 

šírení takejto rétoriky podieľajú jej zamestnanci v rámci svojich mimopracovných aktivít. Na druhej 

strane politické vyjadrenia zamestnancov SAV, ak neboli vyslovené v mene SAV, nemôžu byť 

interpretované automaticky ako názor akadémie. 

 

K bodu 4  

K. Gmucová informovala členov výboru, že na rokovanie P SAV nebolo potrebné predložiť v spolupráci 

s OZ SAV plánovaný materiál týkajúci sa stravovania v centrálnej jedálni v areáli SAV na Patrónke. 

Podpredsedníčka OZ SAV na základe informácie od členov výboru o znení zmluvy o prenájme rokovala 

priamo s firmou I. E. G. stravovacie služby a získala prísľub nápravy v takmer všetkých stravníkmi 

v prieskume spokojnosti kritizovaných bodoch.  

Výbor sa zaoberal prípravou jesenného zasadnutia Snemu SAV, ktoré sa uskutoční 8. októbra. 

Materiály predložené členmi P SAV na schvaľovanie snemom budú jeho členom distribuované na 

pripomienkovanie. Výbor sa na ďalšom zasadnutí stretne 30. septembra, pripomienky spracuje a ich 

sumár pošle členom snemu a predsedníctva najneskôr dva dni pred rokovaním snemu. Výbor rozhodol, 

že na všetky zasadania snemu bude prizývať predsedu Učenej spoločnosti Slovenska. 

Na septembrovom zasadnutí P SAV 10. septembra sa za snem spolu s K. Gmucovou zúčastní Ľ. Kľučár, 

náhradník je Ľ. Košťál, v októbri sa na zasadaní P SAV zúčastní Z. Kusá, náhradník je M. Kadúc. 

 

K bodu 5  
K. Gmucová poďakovala prítomným za aktívnu účasť a o 16:15 hod. rokovanie výboru snemu ukončila. 

 

 

V Bratislave 19. 7. 2019 

 

 

Zapísal: F. Gömöry 

                         

Overil: J. Gálik                Katarína Gmucová 

predsedníčka Snemu SAV 


