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Zápisnica z 35. zasadnutia výboru Snemu SAV dňa 12. novembra 2019 od 13:00 hod. 
v zasadačke č. 11A Úradu SAV na Štefánikovej 49, Bratislava 

 
 

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

Ospravedlnení: J. Gálik, R. Passia 

 

Program:  

1. Otvorenie  

2. Schválenie programu zasadnutia  

3. Informácia z 27. zasadnutia P SAV  

4. Príprava zasadnutia Snemu SAV 

5. Rôzne  

6. Záver 

 

Bod 1 

Zasadnutie Výboru snemu o 13:00 hod. otvorila a ďalej viedla predsedníčka Snemu SAV K. Gmucová.  

Bod 2 

Program zasadnutia výboru bol schválený. Za zapisovateľku bola určená Z. Kusá, za overovateľku Z. 

Bartošová. 

Bod 3 

O 26. zasadnutí Predsedníctva SAV, ktoré sa konalo v dňoch 6. – 7. 11. 2019 informovala Z. Kusá a K. 

Gmucová. Z informácií vyberáme: 

K najviac debatovaným bodom zasadnutia P SAV patrili konkrétne návrhy zamerané na vymazanie 

pamäťového efektu vo financovaní organizácií, t. j. nerovnakého objemu mzdových prostriedkov vo 

vzťahu k tarifným mzdám. Návrhy spájala snaha nastaviť financovanie ústavov tak, aby boli všade 

zaistené tarifné platy zodpovedajúce počtu a kvalifikačnej štruktúre pracovníkov s rovnakou 

percentuálnou rezervou, a aby sa prostriedky, ktoré by sa takouto operáciou prípadne získali, 

rozdeľovali podľa výkonnostných kritérií. Najdlhšie sa diskutovalo o dvoch návrhoch, ktoré sa líšili 

časovým obdobím, ktoré sa zohľadní ako základ pre určenie východiskovej výšky mzdových 

prostriedkov, respektíve postupnosťou úpravy. K. Gmucová položila otázky, prečo sa s touto dôležitou 

diskusiou nezačalo už v prvom polroku, a či a ako bude materiál diskutovaný s radami riaditeľov. Bez 

takejto konzultácie sa diskusia o návrhu môže na sneme dostať do patovej situácie, čo môže ohroziť 

schválenie návrhu zásad rozdelenia rozpočtu na rok 2020, ktorých súčasťou by takáto mzdová reforma 

bola. V diskusii odznela pripomienka, že snemu bol daný vlani v decembri prísľub, že sa organizáciám 

nebude v tomto funkčnom období zadržiavať na výkonové financovanie viac ako 10 % mzdových 

prostriedkov, čo sa pri aplikácii nových pravidiel nemusí dodržať. Boli vyslovené obavy, či sa 

navrhovanými úpravami nezaloží nová historická nespravodlivosť. Z. Kusá na otázku, či sa ušetrené 

mzdové prostriedky budú rozdeľovať výkonovo v rámci oddelení dostala odpoveď, že táto vec ešte 

nebola predmetom úvah. K. Gmucová žiadala, aby systém adjustovania (zohľadňovania nárastu 

pracovníkov) bol explikovaný v dokumente, ktorý bude predložený snemu a tiež, aby bol dokument 

predložený členom snemu na pripomienkovanie v lehote danej Rokovacím poriadkom Snemu SAV. 
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Napokon sa členovia P SAV rozhodli prerušiť rokovanie o tomto bode a pokračovať v ňom po 

prepočítaní efektov dvoch najviac diskutovaných návrhov. Na druhý deň F. Simančík predstavil 

prepočet oboch návrhov rozdelenia mzdových prostriedkov medzi organizácie SAV, Úrad SAV 

a Centrum spoločných činností, s tým, že 34 mil. eur je základné financovanie doteraz rozdeľované na 

základe pamäťového efektu. Po diskusii bol schválený model F. Simančíka aplikujúci „kĺzavý“ prístup 

k výpočtu, ktorý podľa členov P SAV aj zohľadňuje zlepšovanie výkonnosti organizácií. Zároveň bol 

schválený návrh K. Gmucovej a Z. Kusej, aby bola k návrhu vypracovaná dôvodová správa objasňujúca 

dôvody a očakávané efekty navrhnutej reformy.  

Následne P SAV schválilo Zásady návrhu a rozdelenia rozpočtu, ktorých súčasťou sa stal zálohový fond 

na opravu drahej infraštruktúry, a tiež pravidlo, že prostriedky z prenájmov sa môžu využívať výhradne 

na opravy a údržbu majetku organizácie. Nebol podporený návrh M. Morovicsa zriadiť fond na nákup 

nového nábytku pre organizácie.  

V rámci ekonomických bodov P SAV ďalej prerokovalo návrhy na úpravu kritérií výkonového 

financovania. Z navrhovaných úprav napokon akceptovalo len úpravu autorského podielu, no v tom 

zmysle, že nebude jednotný predpis a o akceptovaní a metodike tejto úpravy sa rozhodne 

v jednotlivých oddeleniach vied. Technicky je táto možnosť už s Ústrednou knižnicou doriešená, 

pripravené je ARL. Nebolo schválené rozšírenie kategórie Hospodárske výsledky o sociálne relevantné 

výsledky nefinančnej povahy, posudzovanie kvartilov len na základe Web of Science (bude sa naďalej 

pracovať aj so Scopusom), a ani zníženie podielu akreditácie vo výkonovom financovaní a vyššia váha 

na publikačné výstupy (návrh II. komory Snemu SAV a Rady riaditeľov 2. OV). 

P SAV ďalej schválilo inováciu kancelárie pre Transfer technológie, ktorá má fungovať v kooperácii 

úradu a CEMEA – úlohou pracovníkov bude okrem iného sondovať, čo z existujúceho výskumu je 

potenciálne využiteľné pre patentovanie. V prvej fáze sa vytvára len miesto konzultanta, neskôr sa 

vytvoria ďalšie špecializované miesta. Simančík upozornil, že SAV je jedným z partnerov Národného 

centra pre transfer technológií, ktoré bude financované zo štrukturálnych fondov a malo by 

podporovať obdobné služby (s výnimkou patentových poplatkov).  

Pozornosť bola ďalej venovaná technickému riešeniu zabezpečenia vstupu do areálu SAV tak, aby nebol 

na parkovanie využívaný neoprávnenými osobami. Vzhľadom na aktuálny nedostatok kapitálových 

prostriedkov bol uprednostnený systém kariet, kamerový systém bude realizovaný v roku 2020.  

V osobitnom bode predstavitelia o. z. Utópia informovali o stave participatívneho procesu, o počte 

zapojených osôb (420) a o konfliktných témach, ktoré identifikovali (sú nimi 1. majetkové vzťahy 

a rozhodovacie procesy, 2. finančné rámce a prenájmy, 3. otvorenosť či zatvorenosť areálu). Podľa ich 

zistení väčšina pracovníkov SAV si želá využívať areál len pre vedu, no niekoľko tisíc m2 sa vraj 

prenajíma iným subjektom a nie sú o tom dostupné informácie (Koppel a Simančík vstúpili 

s poznámkou, že informácie o tom sú k dispozícii). Časť ústavov funguje pritom v zlých podmienkach. 

Ústavom 3. OV chýba záväzné stanovisko ohľadne financií na Spoločenskovedný pavilón. Podľa názoru 

o. z. Utópia by sa budova ÚSTARCHu po príslušnej úprave mohla stať konferenčným centrom areálu. 

Pre identifikáciu miest na osadenie drobnej architektúry (lavičky, smetné koše) chcú robiť „urban 

walking“ po areáli a priamo v teréne prediskutovať rôzne predstavy. P SAV prisľúbilo súčinnosť pri 

pozývaní zamestnancov organizácií SAV na druhé deliberatívne fórum v záujme jeho vyššej 

reprezentatívnosti. Následne sa diskutovalo o zabezpečení financií pre Pavilón spoločenských vied a aj 

o záujme riaditeľov o debaty o riešení areálu. Časť členov P SAV tradične vyjadrilo pochybnosť, či 

riaditeľom 3. OV záleží na jeho podobe a výstavbe. Z. Kusá pripomenula, že riaditelia sú už niekoľko 

rokov odrádzaní od diskusie o žiaducej podobe a funkčnom riešení pavilónu z dôvodu viazanosti 

vydaného stavebného rozhodnutia na konkrétny (a s užívateľmi nekonzultovaný) projekt, preto sa 
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nemožno čudovať, že za týchto podmienok nevidia dôvod o podobe pavilónu diskutovať. F. Simančík 

pripomenul havarijnú situáciu časti ústavov 3. OV a navrhoval, aby sa v záujme zachovania vydaného 

stavebného povolenia uvažovalo o možnosti skrášliť existujúci projekt.  

V bode venovanom cestovným správam sa najviac diskutovalo o návšteve AV ČR D. Gálikom, najmä 

o inšpiráciách z organizovania vedeckých konferencií (podľa požiadaviek ústavov ich „na kľúč“ 

organizuje tamojšie Centrum spoločných činností) a o rozpočte českej Stratégie AV21 (už 6 rokov 120 

miliónov Kč ročne), ktorý umožňuje realizovať aj náročné projekty. 

Bola opätovne prerokovaná osnova Správy o činnosti organizácie SAV. K. Gmucová za výbor Snemu 

pripomenula a podporila kritiku S. Pastorekovej, že OV dostatočne nepracujú s pripomienkami, ktoré 

organizácie vkladajú do časti výročných správ určených na podnety a pripomienky od organizácií.  

P SAV si tiež vypočulo prezentácie výskumných projektov dvoch medzinárodných kooperácií: projektu 

Temperature Responsive Nanogels (BMC) zameraného na uľahčenie hojenia rán a projektu ERA-NET 

NEURIN (Neuroimunologický ústav) zameraného na TBI markery neurodegeneratívnych ochorení. Po 

diskusii schválilo podporu oboch projektov.  

P SAV ďalej prerokovalo veľký súbor požiadaviek organizácií na zvýšenie rozpočtu. Časť z nich sa týkala 

riešenia havarijných situácií a opráv. Pri týchto požiadavkách P SAV bralo do úvahy, či organizácia má 

prostriedky z prenájmov, ktoré môžu byť využiteľné na tento účel. Schválená bola aj žiadosť 

Historického ústavu o finančnú podporu medzinárodnej konferencie k výročiu 17. novembra. 

Poukázalo sa však na slabú resp. oneskorenú propagáciu tejto významnej konferencie. 

Osobitný bod bol venovaný zabezpečeniu elektronických informačných zdrojov, ktoré v roku 2020 už 

CVTI nebude financovať zo svojich rozpočtových prostriedkov. P SAV našlo riešenie ako pre SAV 

zabezpečiť ich dostupnosť. V diskusii sa otvorila aj otázka rozhodovania o štruktúre elektronicky 

dostupných časopisov. Z diskusie vyplynulo, že záleží aj na osobnej iniciatíve a návrhu začleniť určitý 

časopis či databázu medzi objednávané.  

P SAV ďalej schválilo prostriedky na zvýšenie štipendií doktorandom v mesiaci novembri s tým, že ich 

riaditelia budú rozdeľovať podľa výkonnosti doktorandov, a vzalo na vedomie návrhy vzorových 

vnútorných predpisov s tým, že podpredsedovia OV zabezpečia ich pripomienkovanie riaditeľmi. 

Schválená bola aj správa o čerpaní fondu P SAV a zmena v jeho rozdelení. Zmena názvu Archívu SAV (s 

oficiálnou skratkou CSČ SAV A), zmeny koeficientov v Zásadách prideľovania MVTS tak, aby 

zohľadňovali medzinárodný význam a nositeľstvo projektu. P SAV prediskutovalo a následne schválilo 

návrh Kritérií zabezpečenia kvality doktorandského štúdia, ktorý pripravila Ľ. Lacinová. Materiál 

odporúča maximálny počet doktorandov na jedného školiteľa a predpokladá krátenie kvót pre 

doktorandov organizácii, ak jej absolventi doktorandského štúdia nesplnia stanovené nároky na 

publikačné výkony absolventa. 

V bode Rôzne sa otvorila otázka zabezpečenie internetovej viditeľnosti Encyklopédie Beliany 

a zakotvenia tejto podmienky v zmluve. K. Gmucová sa informovala aké materiály P SAV plánuje 

predložiť Snemu SAV a apelovala na dodržanie určených lehôt. M. Venhart informoval o peripetiách 

ohľadne zastaveného financovania CERNu a len čiastočnom úspechu vyjednávaní s Ministerstvom 

školstva, vedy, výskumu a športu SR o náprave situácie. 

Bod 4:  

K. Gmucová predstavila návrh programu zasadnutia snemu SAV, ktoré sa uskutoční 17. 12. 2019. 

Vzhľadom na ukončenie druhého trimestra funkčného obdobia snemu sú okrem prerokovania 

Predsedníctvom SAV predložených materiálov súčasťou programu aj voľby predsedu/predsedníčky 
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snemu a jeho podpredsedov/podpredsedníčok. Výbor po diskusii schválil návrh programu zasadania 

snemu takto:  

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Voľba pracovných komisií (mandátová, návrhová, volebná), zapisovateľa a overovateľa 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Informácia o aktuálnej situácii SAV 

6. Správa o činnosti snemu za obdobie druhej tretiny jeho funkčného obdobia 

7. Voľba predsedu a podpredsedov snemu 

8. Prerokovanie a schvaľovanie Zásad návrhu a rozdelenia rozpočtu SAV na rok 2020 

9. Prerokovanie a schvaľovanie Zásad ročného hodnotenia vedeckých organizácií SAV pre 

výkonové financovanie 

10. Rôzne 

11. Záver 

Výbor navrhol poveriť zapisovaním Ľ. Košťála, overovaním zápisnice R. Passiu. Za predsedu mandátovej 

komisie navrhol M. Kadúca, za predsedu návrhovej komisie Ľ. Kľučára a za predsedu volebnej komisie 

F. Gömöryho. Volebným subkomisiám budú predsedať F. Gömöry (I. komora), J. Gálik (II. Komora) a Z. 

Bartošová (III. komora). 

 

Začiatok zasadnutia bol stanovený na 10:00, K. Gmucová požiada o zabezpečenie odvozu košických 

členov snemu zo železničnej stanice na Patrónku služobnými autami Úradu SAV.  

Výbor navrhuje za predsedníčku Snemu SAV pre tretí trimester funkčného obdobia Z. Kusú a za 

podpredsedov snemu SAV K. Gmucovú a Ľ. Kľučára. K. Gmucová požiada o vyhotovenie hlasovacích 

lístkov podľa výborom schváleného návrhu.  

Pripomienkovanie materiálov k bodu 8 a 9 programu bude otvorené do 6. 12. 2019 14:00 (posledný 

termín pre zaslanie pripomienok). Pripomienky k materiálom oboch bodov spracuje Z. Kusá, pričom 

zohľadní požiadavku členov snemu číslovať pripomienky v záujme prehľadnosti. 

 

Zasadanie výboru Snemu SAV, na ktorom budú prerokované došlé pripomienky sa uskutoční 10. 12. 

2019. K. Gmucová upozornila na dôležitosť predložených materiálov. Tým, že sa výkonové financovanie 

predkladá ako samostatný dokument (a nie ako príloha k návrhu zásad rozdelenia rozpočtu), schválený 

návrh môže platiť neobmedzený čas. Ľ. Košťál pripomenul záväzok nezvyšovať percento mzdových 

prostriedkov zadržaných pre výkonové financovanie, ku ktorému sa prihlásili členovia P SAV na sneme 

pri schvaľovaní zásad rozdelenia rozpočtu na rok 2019.  

Po diskusii sa členovia výboru rozhodli, že do sumára pripomienok bude výbor pridávať len 

odporúčajúce stanoviská, v prípade výhrad k určitému návrhu sa do časti odôvodnenie pridá vecný 

rozporujúci argument výboru.  

 

Bod 5: 

Rokovania P SAV 12. 12. 2019 sa za výbor snemu zúčastní K. Nemoga. K. Nemoga informoval o návrhu 

reformy financovania periodík SAV, ktorý pripravila Edičná rada SAV. Materiál postúpili členom P SAV, 

na program zasadnutí zatiaľ nebol zaradený. Z. Bartošová otvorila opätovne otázku kategorizácie 

časopisov (nejasné kritériá rozlišovania ročenky a časopisu) a článkov v nich, hraníc medzi odborným 

a vedeckým textom a objavom a nálezom v niektorých disciplínach. F. Gömöry vyzdvihol dôležitosť 
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jasných porovnávacích kritérií už z dôvodu zodpovedného rozdeľovania verejných zdrojov. Viacerí 

členovia výboru sa priklonili k názoru, že tieto hranice sú vo viacerých odboroch veľmi rozmazané 

a jediným všeobecným princípom, o ktorý sa dá oprieť, je otázka vedeckej cti. K. Gmucová a Z. Kusá 

podporovali, aby sa tieto otázky riešili v rámci jednotlivých OV či dokonca jednotlivých 

odborov/vedeckých disciplín.  

F. Gömöry informoval, že prijal funkciu nepolitického experta strany Za ľudí a bude dbať o nepolitickosť 

svojho pôsobenia v Sneme SAV.  

 

Bod 6:  

K. Gmucová poďakovala prítomným za konštruktívne rokovanie a zasadnutie výboru Snemu SAV o 

16:10 hod. ukončila.  

 

 

V Bratislave 3. 12. 2019 

 

Zapísala: Zuzana Kusá  

Overila: Zuzana Bartošová 

 

         Katarína Gmucová 

                predsedníčka Snemu SAV  

 

 


