
Zápisnica č. 36 zo zasadnutia výboru Snemu SAV, 

ktoré sa konalo 14. 4. 2015 od 9:30 hod. do 11:15 hod. 

 

Prítomní: K. Gmucová, J. Gálik, Ľ. Kľučár, Z. Kusá, J. Palkovič, R. Passia  

 

Ospravedlnení: Z. Bartošová (SC), F. Gömöry (D), Ľ. Lacinová (odovzdávanie medaily SAV), K. 

Nemoga (SC) 

 

 

Program:  
1. Otvorenie a schválenie programu  

2. Informácia z rokovania P SAV dňa 9. 4. 2015 

3. Príprava rokovania Snemu – návrhy komisíí  

4. Záver  

 

Informácie k bodom programu 

 

K bodu 1: Rokovanie otvorila a viedla K. Gmucová z poverenia Ľ. Lacinovej, ktorá sa v tom čase 

zúčastnila slávnostného odovzdávania zlatej medaily SAV.  

K bodu 2: O prerokúvaných bodoch programu rokovania P SAV dňa 9. 4. 2015 informovala Z. Kusá. 

Nakoľko podkladové materiály k jednotlivým bodom majú členovia Snemu k dispozícii, nie je 

potrebné ich približovať, rovnako ako uznesenia, ktoré budú čochvíľa k dispozícii (od 15. 4. 2015). 

Informovala tiež o priebehu rokovania a kritickej diskusii, ktorá sa týkala najmä Návrhu Smernice 

SAV o evidencii a kategorizácií publikačnej činnosti a ohlasov a Koncepcie vednej politiky SAV 2020. 

Pokiaľ ide o prvý dokument, jeho cieľom bola unifikácia evidencie a kategorizácie SAV a vysokých škôl 

a viaceré kritizované body sa nemôžu meniť bez zmeny vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z. o 

centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti, ktorá daný spôsob evidencie a kategorizácie kodifikuje. 

Z. Kusá informovala, že P SAV prijalo uznesenie iniciovať rokovanie s MŠVVaŠ SR o zmene tejto 

Vyhlášky.  

Výbor diskutoval o potrebe zohľadniť zdôvodnené argumenty (napr. vypustiť uvádzanie veku autorov) 

v procese prípravy na rokovanie o zmene vyhlášky. Po diskusii jednohlasne schválil návrh ustanoviť Ľ. 

Kľučára za člena Knižničnej rady SAV, ktorá je poradným orgánom P SAV v oblasti knižničných 

systémov.  
 

K bodu 3: Prítomní členovia výboru odsúhlasili zámer predsedníčky Snemu pozvať na dnešné 

rokovanie Snemu Dr. Lapšanského z ÚŠaP SAV, ktorý by mohol poskytnúť odbornú konzultáciu 

k ďalším návrhom na úpravu Štatútu Snemu SAV, ktoré by sa prípadne mohli objaviť pri prerokúvaní 

návrhu jeho novely. Výbor ďalej navrhol za členov mandátovej komisie R. Passiu a J. Gálika a za 

členov návrhovej komisie K. Gmucovú a J. Palkoviča. Za zapisovateľku navrhol Z. Kusú, za 

overovateľa.... 

 

K bodu 4 Rokovanie ukončila K. Gmucová.  

 

V Bratislave, dňa 15. 4. 2015  

 

Zapísala: Z. Kusá     

Overila: K. Gmucová                                                                                   K. Gmucová 

poverená vedením schôdze 


