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Zápisnica z 34. zasadnutia výboru Snemu SAV dňa 22. októbra 2019 od 13:00 hod. 

v zasadačke Matematického ústavu SAV na Štefánikovej 49 v Bratislave 

 

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

Ospravedlnení: Z. Bartošová, K. Nemoga, F. Gömöry, R. Passia 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Informácia z 26. 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 M. Kadúc a overovateľom zápisnice sa stal Ľ. Košťál.  

 

K bodu 2  

Program zasadnutia výboru bol schválený. 

 

K bodu 3 

Informáciu o 25. zasadnutí P SAV, ktoré sa uskutočnilo 10. októbra 2019, podal M. Kadúc 

a K. Gmucová.  

Z informácií vyberáme: 

Predseda SAV poďakoval všetkým vedeckým pracovníkom zo SAV, ktorí sa zúčastnili podujatia 

Festival vedy – Európska noc výskumníkov. Podujatie sa tento raz uskutočnilo bez podpory MŠVVaŠ 

SR. Napriek tomu bolo veľmi úspešné. 

D. Gálik predstavil návrh osnovy Správy o činnosti organizácie SAV za rok 2019, v ktorom boli 

prezentované viaceré zmeny oproti predchádzajúcemu roku a boli upravené aj niektoré tabuľky. 

Po diskusii členov P SAV bol návrh schválený s pripomienkami. 

Z diskusie členov výboru snemu, iniciovanej pripomienkami riaditeľky BMC S. Pastorekovej k osnove 

správy, vyplynulo, že by bolo vhodné, aby osnovy boli prekonzultované aj s riaditeľmi inštitúcií SAV, a 

aby bola využitá spätná väzba od riaditeľov, čo by potrebovali mať v správe o činnosti.  

Taktiež by bolo vhodné zvážiť náročnosť implementácie jednotlivých zmien v databázach ELVYS, aby 

bolo možné ich v dostatočnom časovom predstihu zapracovať. 

Členovia výboru sa  stotožnili aj s kritikou využívania časti výročnej správy Problémy a podnety, 

v ktorej niektoré inštitúcie v minulosti okrem iného navrhovali aj zmeny v existujúcej osnove, avšak 

bez náležitej odozvy. Výbor snemu odporúča P SAV, aby túto kapitolu výročnej správy každoročne 

vyhodnotili vedenia oddelení vied, resp. aby boli predložené námety z nej na diskusiu rade riaditeľov 

príslušného oddelenia vied. 

M. Venhart informoval o príprave brožúry Otvorenej akadémie venovanej problematike úrovne 

vzdelávania na Slovensku.  Brožúra by mala pomôcť k zvýšeniu vedeckej gramotnosti  a popularizácie 

vedy na školách. Zámer vypracovať brožúru P SAV schválilo s tým, že je potrebné zabezpečiť aj jej 

kvalitný grafický dizajn. 
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Predseda Etickej komisie SAV R. Karul spolu s J. Marušiakom predložili materiál „Implementácia 

etických princípov a Etického kódexu SAV“, vypracovaný v súlade s materiálom „SAV 2021: Akčný 

plán Predsedníctva Slovenskej akadémie vied“. Etická komisia SAV chce spolupracovať s ostatnými 

komisiami pri identifikovaní a riešení otázok s etickým aspektom, ktoré patria do ich kompetencie. 

Následne bude komisia predkladať pravidelne na decembrové P SAV správu o realizácii zámerov 

materiálu. 

Ďalej P SAV schválilo návrhy na vymenovanie riaditeľa Slavistického ústavu SAV a riaditeľky Ústavu 

svetovej literatúry SAV. V neskoršej diskusii bolo pripomenuté, že bude potrebné skontrolovať, či 

všetci riaditelia majú upravené pracovné úväzky na vysokých školách tak, ako to sľúbili pred 

vymenovaním do funkcie.  

J. Koppel predložil materiál „Zabezpečenie Elektronických informačných zdrojov (EIZ) pre 

organizácie SAV v r. 2020“, v ktorom informoval, že Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI 

SR) nebude naďalej zabezpečovať prístup do všetkých EIZ, ale zabezpečí len prístup do databáz Web 

of Science. V prípade financovania bibliografických zdrojov v takom rozsahu ako ho máme 

v súčasnosti, by ďalšie finančné náklady presiahli pol milióna eur ročne z rozpočtu SAV. P SAV navrhlo 

vytvoriť pracovnú skupinu pre rokovanie o EIZ na rok 2020 a predložiť návrh na zabezpečenie 

financovania na nasledovné rokovanie P SAV.  

 

K bodu 4  

Členovia výboru snemu prediskutovali informácie z verejného stretnutia na tému "budúca podoba 

areálu SAV" s OZ Utópia. Ľ. Kosťál uviedol, že podľa neho treba najmä zlepšiť orientačný systém 

v rámci areálu Patrónka, aby návštevníkom jasné, ako sa dostať ku konkrétnej organizácii. Pomohlo 

by napríklad aj číslovanie budov. 

Na zasadnutí P SAV 6. a 7. novembra sa za snem spolu s K. Gmucovou zúčastní Z. Kusá, náhradník je 

Ľ. Kľučár, v januári sa na zasadnutí P SAV v Košiciach zúčastní J. Gálik. 

Nasledujúce zasadnutie Snemu SAV bude 17. decembra 2019. 

 

K bodu 5  

K. Gmucová poďakovala prítomným za aktívnu účasť a o 15:25 hod. rokovanie výboru snemu 

ukončila. 

 

V Bratislave 8. 11. 2019 

Zapísal: M. Kadúc 

Overil: Ľ. Košťál 

Katarína Gmucová 
predsedníčka Snemu SAV 

 


