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Zápisnica z 38. zasadnutia výboru Snemu SAV dňa 14. februára 2020 od 9:00 hod. 
v zasadačke č. 11 Úradu SAV na Štefánikovej 49, Bratislava 

  
  
Prítomní: Z. Bartošová, J. Gálik (videokonferenčne), M. Kadúc, Ľ. Kľučár, Ľ. Košťál, Z. Kusá, K. Nemoga, M. 
Morovics (prizvaný k bodu Rôzne)  
Ospravedlnení: K. Gmucová, F. Gömöry, R. Passia  
  
Program:   
1.  Otvorenie   
2.  Schválenie programu zasadnutia   
3.  Informácia z 30. zasadnutia P SAV   
4.  Rôzne   
5.  Záver  
  

Bod 1  

Zasadnutie Výboru snemu o 9:00 hod. otvorila a ďalej viedla predsedníčka Snemu SAV Z. Kusá.   

Bod 2  

Program zasadnutia výboru bol schválený. Za zapisovateľa bol určený Ľ. Košťál, za overovateľa Ľ. Kľučár.  

Bod 3  

O 30. zasadnutí P SAV zo dňa 13. 2. 2020 informoval Ľ. Košťál. 

P. Siman predložil Informáciu k stanoveniu postupu kalkulácie cien v kongresových centrách CSČ SAV, KC 
Academia Stará Lesná. Ceny je potrebné zvýšiť tak, aby kongresové centrá boli sebestačné. V diskusii 
členovia P SAV ocenili, že sa jedná o prvý podobný konštruktívny dokument. Viacerí členovia navrhovali 
možné stratégie, ako zlepšiť marketing, napr. zameraním na kongresovú turistiku, ako využiť výhodu že 
KC Academia má v danej lokalite sálu s najväčšou kapacitou, resp. možnosť využiť blízkosť 
Astronomického ústavu SAV pre špecifickú zážitkovú turistiku.  

R. Karul informoval P SAV o záveroch riešenia podnetu v Etickej komisii. Etická komisia SAV konštatovala, 
že vyjadreniami PhDr. Luboša Blahu, PhD. na svojom konte na sociálnej sieti Facebook, došlo k porušeniu 
čl. I ods. 3 a ods. 4 Etického kódexu SAV (3. Zamestnanci a doktorandi SAV a organizácií SAV sa pri 
výkone svojej činnosti riadia všeobecne platnými etickým princípmi, vo vzťahoch k ostatným 
zamestnancom zachovávajú ohľaduplnosť, úctu, zdvorilosť a čestnosť, v súlade so zásadami uvedenými v 
tomto kódexe. 4. Zamestnanci zachovávajú a podporujú záujmy svojej organizácie a SAV, chránia ich 
duševné a materiálne vlastníctvo, dbajú na zachovanie ich dobrého mena.). Odporučila, aby PhDr. Luboš 
Blaha, PhD. primerane rešpektoval požiadavky Etického kódexu SAV aj pri výkone verejnej funkcie. P SAV 
sa rozhodlo pozvať riaditeľa Ústavu politických vied SAV na najbližšie zasadanie P SAV a prediskutovať 
s ním výsledky riešenia podnetu. 

M. Venhart stručne oboznámil P SAV so stavom prípravy brožúry „Prečo je potrebné rozumieť vede?“ 
v rámci Otvorenej akadémie a požiadal o uvoľnenie prostriedkov na jej publikovanie (predbežne cca 300 
ks). Prezentoval tiež predbežný návrh jej  vizuálu. 

G. Bianchi informoval o zámere realizovať inovačné procesy vo vydavateľstve SAV VEDA. Cieľom je zvýšiť 
renomé tohto vydavateľstva. Navrhuje vytvorenie troch edícií, edície Science/VEDA pre excelentné 
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publikácie, edície VEDA pre bežné vedecké a odborné publikácie a tretej edície pre nevedecké 
publikácie, kde vydavateľstvo bude vystupovať iba v roli tlačiarne. Spomenul aj potenciálnu možnosť 
vydávať beletriu v nejakom novom segmente. Pre dosiahnutie týchto cieľov navrhuje vytvoriť redakčnú 
radu, resp. rekonštruovať existujúcu redakčnú radu SAV. Navrhuje tiež zlepšiť funkčnosť E-shopu. P SAV 
poverilo G. Bianchiho a R. Karula prerokovať so zúčastnenými stranami potrebné zmeny a pripraviť 
potrebné dokumenty.do konca mája 2020.  

J. Koppel podal informáciu o požiadavkách organizácií SAV na zvýšenie rozpočtu na rok 2020. P SAV 
schválilo príspevok Archeologickému ústavu SAV na výrub stromov (z fondu havárií), a po diskusii 
financie na bezbariérový prístup do Auly SAV Centru spoločných činností. Úlohou vybrať najvhodnejšiu 
konečnú formu bezbariérového prístupu (plošina vs. nájazdová rampa) bol poverený P. Siman. V diskusii 
odznel aj názor, že by bolo možno vhodné pripraviť plán realizácie bezbariérového prístupu pre celú 
SAV. Čo sa týka prípravy monitoringu programovej štruktúry kapitoly SAV za rok 2019 podľa jednotlivých 
podprogramov a prvkov, J. Koppel vyzval kompetentné osoby, aby vypracovali potrebné podklady. 

V rámci bodu príprava rozpisu mzdových prostriedkov vedeckých organizácií J. Koppel predstavil jej 
harmonogram. Jednotlivé organizácie už dostali niektoré podklady na skontrolovanie a odsúhlasenie. 
Z diskusie vyplynulo, že zámeny resp. preklasifikovanie mzdových prostriedkov v rámci daného roka 
nebudú brané do úvahy, a že záloha na rozpočet na ďalší rok, ktorá sa následne vracia z KTG 610, sa 
nebude započítavať. ETO bude na príprave rozpisu pracovať v marci tak, aby mohol byť schválený na 
aprílovom zasadnutí P SAV. Diskutované bolo tiež tzv. zohľadnenie špecifík pri úpravách mzdového 
rozpočtu. V diskusii odznelo, že takýmto špecifikom môže byť napr. vysoký počet zamestnankýň na 
materskej dovolenke, alebo menovanie riaditeľa z externého prostredia na malom ústave. Špecifiká 
musia ale zdôvodniť podpredsedovia pre oddelenia a ako pripomenula Z. Kusá, majú povinnosť o týchto 
úpravách informovať Snem SAV. 

V ďalších bodoch boli prezentované rozpis finančných prostriedkov položky TEPLO a TÚV na rok 2020 (J. 
Malík) a záverečné hodnotenie stavieb ukončených v roku 2019.  P SAV schválilo vzorové organizačné 
poriadky organizácií SAV a vyzvalo aj výbor snemu SAV k zaslaniu pripomienok k vzorovému štatútu 
vedeckých rád, ktorý bude začiatkom marca schvaľovať Vedecká rada SAV 

K. Bábiková z Odboru kontroly SAV informovala o novej Smernici o vybavovaní oznámení 
protispoločenskej činnosti, ktorá vychádza zo zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov 
protispoločenskej činnosti.  Podala tiež informáciu o činnosti Odboru kontroly SAV. Odbor uskutočnil 11 
finančných kontrol, zistil 85 nedostatkov. Len v 12 prípadoch bolo identifikované čerpanie finančných 
prostriedkov nad rámec oprávnenia v celkovej výške 3 556,40 €.  Všetky povinné osoby vrátili finančné 
prostriedky čerpané nad rámec oprávnenia na príjmový účet ŠR SR do ukončenia kontroly, preto ani v 
jednom prípade nevznikla OK SAV oznamovacia povinnosť za porušenie finančnej disciplíny. Ostatné 
nedostatky súviseli s dodržiavaním zákona o finančnej kontrole, zákonníka práce (dohody), vedením 
účtovných dokladov atď. Čo sa týka sťažností, Odbor kontroly riešil štyri. Dve boli neopodstatnené 
a v prípade dvoch nebolo ukončené šetrenie. V rámci antikorupčného zákona nedostal odbor žiadne 
oznámenie.  

Ľ Lacinová uviedla návrh dvoch dodatkov k Štatútu Hodnotiacej komisie programu Granty pre 
doktorandov SAV, ktoré boli následne schválené. Jeden sa týkal zvýšenia odmeny za hodnotenie grantov 
a druhý váhovania kritérií hodnotenia grantov. 

P. Samuely predložil Návrh štatútu a harmonogramu Programu IMPULZ – projektového programu 
Slovenskej akadémie vied. Cieľom programu IMPULZ je skvalitniť vedecké organizácie SAV 
prostredníctvom získania medzinárodne uznávaných vedcov a talentovaných mladých výskumníkov. 
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Úlohou tejto novej generácie vedúcich vedeckých osobností bude vytvoriť vlastné výskumné skupiny, 
ktoré budú pracovať na nových výskumných smeroch a aktuálnych témach v súlade so svetovými 
trendmi. Schéma má pomôcť zvýšiť excelentnosť, internacionalizáciu a kompetitívnosť akadémie 
v Európskom výskumnom priestore a jej úspešnosť v získavaní prestížnych grantov. Diskusiu vyvolal 
článok štatútu týkajúci sa preukázania nezávislosti uchádzača o projekt od svojho školiteľa (zoznam 
publikácií, ktorých spoluautorom nie je školiteľ). Prevládol ale názor, že tento článok je potrebný. P. 
Samuely podal tiež krátku informáciu o prvej výzve programu MoRePro 2019. V rámci výzvy bolo 
prijatých 14 prihlášok (7 spadajúcich tematikou do I. oddelenia, 6 do II. oddelenia a 1 do III. oddelenia). 
Na základe hodnotenia hodnotiacich komisií P SAV schválilo financovanie 4 projektov, 3 z I. oddelenia  
a 1 z II. oddelenia vied.  P SAV odsúhlasilo pracovný plán pokračovania projektu Programu Štipendium 
SAV Dr. Zemánkovej, ktorá prerušila riešenie projektu z dôvodu jej odchodu na materskú a rodičovskú 
dovolenku. Zostávajúci čas riešenia projektu je 20 mesiacov a 12 dní. 

V rámci projektu ERA-Net CVD „European Research Area Network on Cardiovascular Diseases“ P SAV 
schválilo financovanie 1 projektu (Metabolická terapia srdcového zlyhania: úloha vitamínov B“) a v rámci 
projektu ERA-Net ERACoSysMed "Collaboration on systems medicine funding to promote the 
implementation of systems biology approaches in clinical research and medical practice" tiež 
financovanie jedného projektu (Rezistencia po liečbe u karcinómu prsníka). P SAV schválilo návrh 
Finančných pravidiel na udeľovanie grantov v rámci programu Mobilita, ktorý predstavil D. Gálik. P SAV 
zobralo na vedomie informáciu o priebehu výzvy v rámci programu SAS-ERC Visiting Fellowship Grants 
a schválilo udelenie grantu T. Csanádimu. P SAV schválilo financovanie projektov v rámci dohody 
o spolupráci medzi SAV a CNR (Taliansko). Na základe hodnotenia evaluátorov a po prerokovaní 
s partnerskou stranou CNR bolo z podaných 12 projektov navrhnuté a schválené na financovanie 4 
projekty. 

P SAV schválilo návrh Ľ. Lacinovej na riešenie problémov súvisiacich s prijímaním vedeckých pracovníkov 
z tretích krajín. Navrhla vytvorenie nového pracovného miesta na Odbore vedy a výskumu, zaradiť 
riešenie problémov súvisiacich s prijímaním vedeckých pracovníkov a doktorandov z tretích krajín do 
pracovnej náplne dvoch pracovníkov oddelenia, vyškoliť týchto pracovníkov v spolupráci so SAIA. Ďalej 
navrhla vytvoriť v SAV kontaktný bod EURAXESS a zorganizovať spoločné pracovné stretnutie zástupcov 
SAV, SAIA a Konzulárneho odboru Ministerstva zahraničných vecí. 

P SAV schválilo návrh udeliť čestnú plaketu SAV Jura Hronca za zásluhy v matematických vedách Prof. 
Robertovi Guintinimu, PhD. za jeho dlhodobú spoluprácu s Matematickým ústavom SAV. P SAV uložilo 
predsedovi SAV vypísať výberové konanie na funkčné miesto riaditeľa Geografického ústavu SAV 
a vymenovalo za predsedu výberovej komisie P. Simana. D. Gálik informoval o priebehu súťaže na návrh 
medzinárodnej ceny SAV a schválilo komisiu v zložení D. Gálik, K. Marhold, R. Karul a P. Siman za 
zástupcov v spoločnej komisii pre vyhodnocovanie návrhov spolu so zástupcami z VŠVU. P SAV schválilo 
personálne zmeny v Komisii SAV pre zahraničné styky (odvolanie a menovanie 2 členov). 

P SAV schválilo metodiku ročného hodnotenia výkonového financovania vedeckých organizácií SAV v r. 
2020. Suma finančných prostriedkov určená na výkonové financovanie v r. 2020 je 6 219 133 EUR, z toho 
3 848 089 EUR je zo mzdového fondu vedeckých organizácií a 2 371 044 EUR z Fondu Predsedníctva SAV. 
Suma finančných prostriedkov určená na hodnotenie sa prerozdelí medzi OV podľa pomerov veľkostí 
mzdových fondov OV. P. Samuely prezentoval zmeny v metodike oproti minulému roku. Prvé oddelenie 
napríklad zmenilo váhy monografií v štyroch kategóriách. Prvé a druhé oddelenie zmenili zhodne váhu 
publikácií podľa kvartilov (6, 4, 2, 0,5), váhu 1. decilu stanovili na 9 a prvého resp. korešpondujúceho 
autora publikácie z organizácie SAV budú bonifikovať koeficientom 1,5. Boli tiež nanovo stanovené 
váhované priemery vo vedných odboroch v ktorých organizácie vykonávajú výskum.  
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J. Koppel v rámci dislokačných opatrení informoval o zmene v Zmluve o výpožičke uzatvorenej medzi 
SAV a Ústavom vied o zemi SAV, týkajúcej sa budovy na Valašskej ulici. J. Malík informoval o výsledku 
rokovaní s investorom stavby parkovacieho domu Arker, s.r.o. P SAV schválilo podmienky prenájmu časti 
pozemkov za účelom zriadenia staveniska a umiestnenia autožeriavu a s navrhovaným riešením 
pomerovej investície vo forme zriadenia klimatizačných jednotiek vo vybraných kanceláriách Úradu  
SAV. Nakoľko J. Malík riešenie pomerovej investície zdôvodňoval tým, že z ústavov neprišli iné podnety 
na možnú kompenzáciu, Z. Kusá vzniesla otázku ohľadom spôsobu informovania štatutárov o tejto 
možnosti. Podľa informácie J. Malíka štatutári boli informovaní prostredníctvom podpredsedov pre 
jednotlivé oddelenia. F. Simančík prezentoval plnenie plánu rekonštrukcií a opráv nehnuteľného majetku 
v zriadovateľskej pôsobnosti SAV v roku 2019 a indikatívny plán na rok 2020.  

V rámci diskusie k rokovaniu P SAV výbor snemu poveril Z. Kusú aby oslovila členov výboru Snemu SAV 
s výzvou zaslať pripomienky k vzorovému štatútu VR do 19. 2. 2020. Výbor Snemu SAV ďalej navrhol 
doplniť komisiu na návrh medzinárodnej ceny SAV o Zuzanu Bartošovú, vzhľadom na to, že ako 
odborníčka na moderné slovenské výtvarné umenie môže zastúpenie komisie za SAV doplniť 
o profesionálny pohľad na predkladané návrhy. Výbor snemu tiež vyjadril názor, že pomerová investícia 
(kompenzácia firmy Arker za obmedzenia vyplývajúce z výstavby garážového domu) mala byť uplatnená 
v rámci areálu SAV a v prospech zamestnancov organizácií na Patrónke, ktorých sa dotkli obmedzenia 
spojené s výstavbou, a nie na budove Úradu SAV. 

Bod 4:   

Časti bodu 4 sa na pozvanie predsedníčky snemu zúčastnil podpredseda pre III. oddelenie vied M. 
Morovics. Dôvodom bola interpelácia Z. Kusej „vo veci nezabezpečenia riadnej konzultácie projektanta  
rekonštrukcie s užívateľmi  budovy Ústavov spoločenských vied SAV na Klemensovej 19 a zásahu proti 
búracím prácam v priestoroch SÚ SAV“. M. Morovics stručne zrekapituloval genézu rekonštrukcie na 
Klemensovej s tým, že podľa neho v spolupráci s užívateľmi budovy boli identifikované priority 
rekonštrukcie, a aj vzhľadom na nedostatok prostriedkov bola rekonštrukcia rozdelená na relatívne 
nezávislé etapy. Súčasná etapa musí byť vzhľadom na finančné pravidlá realizovaná do konca I. kvartálu 
tohto roku, čo vytvorilo určitú časovú tieseň. Podľa M. Morovicsa bola rekonštrukcia konzultovaná 
s užívateľmi, podľa tvrdenia Z. Kusej ale až po tom, ako bola spustená. Komunikácia však bola 
komplikovaná veľkým počtom zúčastnených subjektov, t. j. skutočnosťou, že do procesu rekonštrukcie 
okrem objednávateľa Centra spoločných činností a konečných užívateľov vstupovala aj Technicko-
hospodárska správa ÚSV. Ľ. Košťál poukázal na dôležitosť komunikácie vo vnútri inštitúcie, vychádzajúc 
z vlastnej skúsenosti rekonštrukcie priestorov ústavu. Z. Bartošová poukázala na potrebu dodržiavania 
administratívnych postupov,  t. j. že v prípade písomných záznamov z rokovaní je možné predísť 
nedorozumeniam. Z. Kusá vyslovila záverom požiadavku, aby pri ďalších podobných investičných akciách 
bola do zmluvy s projektantom zakotvená požiadavka konzultovať podobu projektu s budúcimi 
užívateľmi a vo výslednej podobe zohľadniť užívateľské potreby. 

Z. Bartošová využila prítomnosť M. Morovicsa a požiadala ho, aby v Smernici SAV o evidencii a 
kategorizácií publikačnej činnosti a ohlasov bola podchytená zmena týkajúca sa Čl. 9, ods. 1, písm. h,  
v ktorej navrhuje v texte “rozsah publikovanej práce (najmä počet strán, príp. prepočet na autorské 
hárky, minutáž) alebo označenie strán, na ktorých sa výstup nachádza v knižnej publikácii, časopise, 
zborníku alebo skupinovom katalógu, ak je v nich zverejnený”, nahradiť text „alebo označenie strán“ za 
„a označenie strán“. Z diskusie výboru však vyplynulo, že takáto jednoduchá štylistická úprava nie je 
možná, pretože by to zároveň znamenalo, že pre všetky výstupy, teda aj pre vedecké články, ktoré 
predstavujú hlavné výstupy organizácií I. a II. OV, by bolo nutné zadávať ich rozsah v prepočte na 
autorské hárky, čo určite nie je žiadúce. M. Morovics súhlasil s možným predložením návrhu zmien 
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v smernici na májové zasadnutie P SAV. Z. Bartošová sa dotkla aj otázky opätovného vydania, resp. 
prekladu vydania staršej publikácie, ktoré je v zmysle vyhlášky tou istou publikáciou ako pôvodná 
publikácia. Z. Kusá reagovala v tom zmysle, že napríklad preklad je nepochybne významným počinom. 
Jeho ocenenie je však možné aj bez toho, aby bol akceptovaný ako ďalšia publikácia.  

V ďalšej časti bodu Rôzne Z. Bartošová informovala o zasadaní bytovej komisie a zmenách v pravidlách 
prideľovania ubytovania. Opätovne spochybnila prax, že plnoprávnymi členmi komisií s hlasovacím 
právom sú úradníci z Úradu SAV, čo je podľa jej názoru v rozpore s dobrou praxou. Výbor diskutoval o 
možnosti prijať všeobecnú zásadu na úrovni Štatútu SAV, ktorá by pre všetky poradné orgány SAV 
ustanovila pravidlo, ktoré by obmedzilo členstvo s hlasovacím právom pre úradníkov z Úradu SAV 
a pravidlo menovať resp. voliť do funkcie predsedu poradného orgánu P SAV spravidla iba člena P SAV. 

Členovia výboru stanovili predbežné termíny zasadnutí výboru snemu na 24. marec a 21. apríl 2020. 
 
Bod 5:   

Z. Kusá poďakovala prítomným a zasadnutie výboru Snemu SAV o 12:30 hod. ukončila.   
  
  
V Bratislave 18. 2. 2020  
  
 
 
Zapísal: Ľubor Košťál    
 
Overil: Ľuboš Kľučár  
  
 
          Zuzana Kusá 
                 predsedníčka Snemu SAV   

  
  

 


