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Zápisnica z 33. zasadnutia výboru Snemu SAV dňa 30. septembra 2019 od 13:00 hod. 

v zasadačke č. 11 v budove P SAV na Štefánikovej 49 v Bratislave 

 

 

Prítomní: Z. Bartošová, J. Gálik (videokonferenčne), K. Gmucová, F. Gömöry, M. Kadúc, Ľ. Kľučár, Ľ. 

Košťál, Z. Kusá, K. Nemoga, R. Passia 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Informácia z 25. zasadania P SAV 

4. Príprava zasadania Snemu SAV 

5. Prerokovanie pracovných návrhov osnov Správy o činnosti organizácie SAV a Výročnej správy 

o činnosti SAV  

6. Rôzne 

7. Záver 

K bodu 1 

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

bol určený Ľ. Kľučár, za overovateľku Z. Kusá. 

K bodu 2  

Program zasadnutia výboru bol schválený. 

K bodu 3 

O 25. zasadaní P SAV, ktoré sa uskutočnilo 12. septembra 2019, informovali Ľ. Kľučár a K. Gmucová. 

Z informácií vyberáme: 

Boli predstavené dva spôsoby riešenia elektronického systému pre vstup vozidiel do areálu SAV na 

Patrónke. Prvý by využíval už inštalovaný systém bezkontaktných kariet, druhý predpokladá 

zakúpenie nového kamerového systému, ktorý by automaticky vyhodnocoval vchádzajúce autá na 

základe ich EČV. Po rozsiahlejšej diskusii sa P SAV priklonilo k prvému riešeniu, hlavne z dôvodov 

jeho výrazne nižších finančných nákladov, a uložilo CSČ SAV rozpracovať detaily tohto riešenia. 

Podpredseda D. Gálik predstavil osnovy výročných správ o činnosti SAV a o činnosti organizácií 

SAV. Oproti minulému roku obsahujú osnovy menšie zmeny v názvoch a slede kapitol. Zároveň 

pripustil možnosť, že Výročná správa o činnosti SAV bude predložená snemu na schválenie ešte pred 

jazykovou úpravou. Prítomní členovia výboru snemu pripomenuli, že takáto možnosť by mohla opäť 

skomplikovať jej pripomienkové konanie, keď by sa členovia snemu vyjadrovali aj k štylistickým alebo 

gramatickým nepresnostiam. F. Simančík navrhol nové verzie tabuliek do správ organizácií v kapitole 

12. Hospodárenie organizácie, ktoré by mali byť v zjednodušenej a univerzálnejšej podobe. D. Gálik 

požiadal výbor snemu aby sa do októbrového zasadnutia P SAV vyjadril k predloženým návrhom 

osnov. Obe osnovy budú v definitívnej podobe schválené na októbrovom zasadnutí P SAV. 

Predseda SAV P. Šajgalík informoval, že Ministerstvo financií potvrdilo finančné zabezpečenie 

valorizácie platov zamestnancov SAV v roku 2019. P SAV následne schválilo zvýšenie rozpočtu 

mzdových prostriedkov na valorizáciu tarifných platov organizácií SAV a schválilo návrh na úpravu 

rozpočtu CEMEA tak, aby bol plat riaditeľky financovaný  vo výške 20% z Ú SAV a 80% z projektových 

prostriedkov organizácie. P SAV ďalej schválilo návrh zvýšenia rozpočtu rezervy kategórie 630 

o sumu 165 tis. eur. Schválené boli aj všetky navrhnuté požiadavky organizácií SAV na zvýšenie 

rozpočtu na rok 2019 (havárie, zálohy, propagácia). P SAV schválilo návrh čerpania kapitálových 

prostriedkov OEK pre rok 2019, ktoré predložil predseda Komisie pre IKT. Išlo o upgrade IT 
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infraštruktúry v KC Smolenice, nákup nového projektora v Aule SAV na Patrónke, IP telefóniu 

v Bratislave a zabezpečenie sieťovej infraštruktúry v areáli na Patrónke. 

Predsedníčka Akreditačnej komisie SAV M. Omastová predložila návrh zásad nasledujúcej 

akreditácie vedeckých organizácií, ktorá by sa mala vykonať za obdobie 6 rokov (2016-2021). Oproti 

predchádzajúcemu hodnoteniu bola pridaná jedna nová kategória „zhodnotenie rozvoja a 

implementácia odporúčaní z predchádzajúceho hodnotenia“ a návrh obsahoval dva varianty počtu 

kategórií – pôvodné 4 kategórie alebo 7 nových. V diskusii P. Samuely navrhol, aby bola akreditácia 

detailnejšia a podieľalo sa na nej omnoho viac špecializovaných hodnotiteľov. P. Šajgalík vyjadril 

názor, že akreditácia by mala iba sumarizovať základné plusy a mínusy organizácie a detailná 

hodnotiteľská práca by mala ležať na pleciach napríklad medzinárodných poradných výborov 

jednotlivých organizácií. Po rozsiahlejšej diskusii P SAV schválilo návrh so siedmimi kategóriami 

a zároveň doplnilo ustanovenie o sprístupnení posudkov expertov štatutárom organizácií. Bolo 

uložené predložiť dokument na schválenie snemu. P SAV schválilo aj aktualizovanú verziu návrhu 

Dodatku č. 2 Štatútu SAV a jeho predloženie na schválenie snemu. 

P SAV schválilo nové orgány na podporu a kontrolu prípravy Encyclopaedie Beliany. K existujúcej 

Redakčnej rade pribudne Rada garantov Encyclopaedie Beliany (komunikačný a dozorný orgán v 

zastúpení P SAV pri realizácii encyklopédie, poradný orgán P SAV) a Rada odborných koordinátorov 

Encyclopaedie Beliany (pomocný a poradný orgán manažmentu EnÚ). 

P SAV schválilo výzvu na predkladanie návrhov projektov na rok 2020 v rámci Spoločného 

výskumného centra s Northwestern Polytechnical Univerzity. Schválilo tiež financovanie projektu 

TÜBİTAK/SAV „Evolutionary Legacy of the Turkish Flora and its Influence on Formation of the 

European Plant Diversity: Evidence from Genome to Ecology“, ktorý predstavil K. Marhold. Doc. 

RNDr. Yvonnu Němcovú, PhD. P SAV schválilo za novú členku Hodnotiacej komisie programu 

MoRePro pre 2. oddelenie vied. F. Simančík detailne informoval o prebiehajúcich rekonštrukciách v 

SAV a o výhľadovom pláne na ďalšie obdobie. Po diskusii s kandidátom schválilo P SAV doc. Mgr. 

Mária Zimana, PhD za riaditeľa FÚ. 

V bode rôzne informoval M. Venhart o školeniach doktorandov a riaditeľov, ktoré prebehli v 

uplynulom období. Pri školení doktorandov nepotešila nižšia účasť. Školenia riaditeľov sa zúčastnila 

väčšina riaditeľov. Veľmi pozitívne bol hodnotený priebeh 4. ročníka súťaže „Víno SAV“.  

Na záver vystúpili F. Simančík, predseda Komisie P SAV pre rozvoj areálu SAV, a zástupcovia 

občianskeho združenia Utópia, ktorí predstavili Priebežnú správu z participatívneho procesu prípravy 

nového územného plánu pre areál SAV na Patrónke. Potvrdili veľký záujem zo strany organizácií o 

budúcnosť tohto areálu. V rámci ich predbežných výsledkov narazili na tri základné problémové 

okruhy: (i) dôveryhodnosť procesu - čo sa stane s výsledkami participatívneho procesu a ako s ním P 

SAV bude nakladať, (ii) pavilón spoločenských vied a (iii) údržba a správa areálu a spoločných 

priestorov. Občianske združenie Utópia ešte pripravuje dotazníky a verejné stretnutie, ktoré by mali 

uzavrieť ich činnosť na tejto problematike a mali by presnejšie definovať otvorenosť/uzavretosť 

areálu, prípadnú zonáciu areálu a hľadanie jeho jednotlivých funkcií. 

K bodu 4 

Pre nadchádzajúce zasadnutie snemu 8. októbra bola za zapisovateľku navrhnutá Z. Kusá, za 

overovateľa R. Passia, za predsedu mandátovej komisie M. Kadúc a za predsedu návrhovej komisie J. 

Gálik. Výbor ďalej spracoval všetky pripomienky k predloženým dokumentom Dodatok č.2 k Štatútu 

SAV (spravodajca Ľ. Kľučár), Zásady pravidelného hodnotenia vedeckých organizácií SAV 

(spravodajkyňa Z. Kusá) a Pravidlá udeľovania vyznamenaní a cien SAV (spravodajkyňa K. Gmucová), 

pripojil väčšinové názory výboru k jednotlivým pripomienkam a pripravil ich následné zaslanie 

členom snemu. Výbor ďalej schválil prizvanie L. Lapšanského k bodu zasadnutia snemu, ktorý sa 

bude venovať schvaľovaniu dodatku k Štatútu SAV. 
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K bodu 6 

Výbor prerokoval návrhy osnov Správy o činnosti organizácie SAV a Výročnej správy o činnosti SAV. 

Najzávažnejšiu pripomienku predstavovala požiadavka na výraznejšiu zmenu vizuálnej stránky 

výročnej správy o činnosti SAV, zjednodušenie členenia a názvov kapitol a celkové zatraktívnenie 

tohto dokumentu tak, aby bol (bez príloh) použiteľný aj na propagáciu činnosti SAV v radoch širšej 

verejnosti. 

K bodu 6 

K. Gmucová informovala o zasadnutí Vedeckej rady SAV, ktoré sa konalo 11. septembra 2019. VR 

SAV udelila vedeckú hodnosť DrSc. Ing. Jozefovi Hanesovi, PhD. z Neuroimunologického ústavu SAV a 

prof. RNDr. Vladimírovi Zeleňákovi, PhD. z Ústavu chemických vied Prírodovedeckej fakulty 

Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Čestnú vedeckú hodnosť DrSc. udelila prof. Georgeovi R. 

Pickettovi, FRS. Ďalej udelila medaily za podporu vedy prof. RNDr. Ľubici Lacinovej, DrSc., prof. 

MVDr. Jurajovi Koppelovi, DrSc. a RNDr. Zite Izakovičovej, PhD. Zazneli informácie o organizačných 

zmenách na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR a o zasadnutí predsedníctva Rady 

vlády pre vedu, techniku a inovácie. Vedecká rada sa zoberala aj avizovanými problémami so 

zabezpečovaním prístupov k elektronickým informačným zdrojom. CVTI SR bude od roku 2020 

financovať len prístup k databáze Web of Science. Prístup do ostatných databáz si budú musieť SAV 

aj vysoké školy financovať z vlastných zdrojov. Zaznel aj názor, že na zasadnutie Rady vlády SR pre 

vedu, techniku a inovácie treba predložiť materiál s návrhom použiť na tento účel nedočerpané 

prostriedky Štrukturálnych fondov EÚ z OP VaI. V diskusii k súčasnému stavu a ďalšiemu postupu pri 

schvaľovaní Štatútu Učenej spoločnosti Slovenska bolo dohodnuté, že P. Šajgalík predloží predmetný 

návrh na rozhodnutie VR SAV per rollam. 

Predseda II. komory snemu Ľ. Kľučár informoval o zasadnutí II. komory konanom dňa 27. 

septembra 2019, na ktorom komora schválila návrhu úprav Zásad ročného hodnotenia vedeckých 

organizácií SAV pre výkonové financovanie. Hlavnou podstatou návrhu je postupné znižovanie váhy 

za poslednú akreditáciu zo 43% o 5% ročne a postupné navyšovanie váh kategórií pre zahraničné 

granty, hospodárske granty (zmluvy) a publikácie a ohlasy. Plné znenie návrhu je obsiahnuté 

v zápisnici z tohto zasadnutia a bude predložené na diskusiu na decembrové zasadnutie snemu, kedy 

sa tieto zásady schvaľujú. Zmyslom tohto návrhu je pozitívna motivácia organizácií, ktoré sa snažia o 

zlepšenie svojej vedeckej činnosti vzhľadom na výsledky poslednej akreditácie. 

K bodu 7 

K. Gmucová poďakovala prítomným za aktívnu účasť a o 16:55 hod. rokovanie výboru snemu 

ukončila. 

V Bratislave 30. 10. 2019 

Zapísal: Ľ. Kľučár 

Overila: Z. Kusá 

Katarína Gmucová 
predsedníčka Snemu SAV 


