
Zápisnica č. 41 zo zasadnutia výboru Snemu SAV, 

ktoré sa konalo 10. 8. 2015 o 13:00 v zasadačke č. 11 v budove P SAV 

 

Prítomní: Z. Bartošová, K. Gmucová, F. Gömöry, Ľ. Kľučár, Ľ. Lacinová, K. Nemoga, R. Passia, J. 

Palkovič 

Ospravedlnení: J. Gálik, Z. Kusá  

Prizvaní hostia: E. Majková, M. Omastová, P. Šajgalík 

Program: 

1. Otvorenie  

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Informácia o stave príprav zákona o v. v. i. (P. Šajgalík) 

4. Informácia o príprave akreditácií ústavov SAV (M. Omastová, P. Šajgalík, E. Majková) 

5. Diskusia o Štatúte Snemu SAV 

6. Rôzne 

7. Záver 

 

Ad 1. Zasadnutie výboru snemu o 13:00 hod. otvorila a ďalej viedla predsedníčka snemu Ľ. Lacinová. 

Ad 2. Program zasadania bol jednomyseľne schválený. Zápisom bol poverený Ľ. Kľučár, 

overovateľom sa stal F. Gömöry. 

Ad 3. Predseda akadémie informoval o stretnutí zástupcov P SAV s predsedom Zboru poradcov 

predsedu vlády SR (ďalej „Zbor poradcov“) V. Faičom. Zástupcovia P SAV sa podujali vypracovať 

kompromisný návrh zmien zákona o v. v. i., ktoré definujú transformáciu SAV. P SAV takýto materiál 

pripravilo a zaslalo ho Zboru poradcov na posúdenie, Zbor poradcov však zatiaľ na tento dokument 

nereagoval. Medzi podstatné zmeny navrhované P SAV patrí (i) súhlas s vypracovaním 

transformačného plánu SAV, ktorý P SAV predloží vláde SR, avšak v pozmenenej podobe, (ii) súhlas 

s požiadavkou vypracovania návrhov transformačného projektu jednotlivých organizácií akadémie, 

ktoré však budú schvaľované ich zriaďovateľom, teda P SAV a (iii) prevod majetku nevyhnutného pre 

ich činnosť na organizácie akadémie. P. Šajgalík zároveň potvrdil, že stále platí termín 25. august 

2015 ako posledný možný termín pre predloženie zákona o v. v. i. na rokovanie vlády, ak má byť 

schválený v tomto volebnom období. Vzhľadom na urgentnosť ukončenia pripomienkovania zákona 

o v. v. i., vyjadril výbor snemu podporu P SAV pri iniciovaní opätovného dialógu so Zborom 

poradcov v tejto oblasti. 

Ad 4. M. Omastová, poverená koordináciou prípravy budúcej akreditácie organizácií SAV, 

informovala o súčasnom stave. Akreditácia sa uskutoční v roku 2016, pričom sa bude hodnotiť činnosť 

organizácií za štvorročné obdobie rokov 2012 – 2015. Návrh sa zakladá na predstave, že hodnotenie 

organizácií bude vykonané hodnotiacim panelom pozostávajúcim výlučne zo zahraničných expertov. 

Hodnotiaca komisia má pozostávať z jej predsedu, troch podpredsedov pre jednotlivé oddelenia vied 

a trikrát troch hodnotiteľov pre jednotlivé oddelenia vied (celkovo teda 13 odborníkov). Organizácie 

SAV by potom boli hodnotené tromi päťčlennými panelmi (jeden pre každé oddelenie vied), 

pozostávajúcimi z predsedu hodnotiacej komisie, podpredsedu a troch hodnotiteľov pre príslušné 



oddelenie vied. Experti by mali byť vyberaní z medzinárodných databáz ESF, Technopolis, ALLEA 

a pod. Tento pracovný návrh bude predmetom diskusie na najbližšom zasadnutí P SAV a následne 

bude predložený na diskusiu a schválenie na septembrové zasadnutie Snemu SAV. Nový model má 

byť jednoduchší, ako pri poslednej akreditácii. K. Nemoga sa spýtal na podobu kritérií akreditácie, či 

budú obdobné ako pri tej predchádzajúcej. M. Omastová uviedla, že táto otázka ešte len bude 

predmetom diskusie, určite sa však bude vychádzať aj z predchádzajúceho modelu. P. Šajgalík dodal, 

že základným princípom akreditácie má byť porovnanie našich organizácií s podobne zameranými 

zahraničnými inštitúciami, nie vypracovanie poradia organizácií v rámci SAV. Podstatnou súčasťou 

výstupu bude nielen hodnotenie výstupov za uplynulé obdobie, ale aj návrh koncepčných odporúčaní 

do budúcnosti. Aby bolo hodnotenie jednotlivých oddelení homogénne, bude nutné zostaviť 

hodnotiace panely tak, aby pozostávali z odborníkov, ktorí sa na kvalitu vedy a výskumu pozerajú 

podobným pohľadom. P SAV by uprednostnilo odborníkov z dlhoročných členských štátov EÚ. Podľa 

M. Omastovej bude zároveň nutné, aby panely zohľadnili odlišné finančné zabezpečenie vedy 

a výskumu na Slovensku v porovnaní s priemerom EÚ. K. Gmucová sa spýtala, nakoľko by mali byť 

odporúčania akreditácie pre organizácie záväzné v kontexte s prechodom na výkonové financovanie 

zohľadňujúce výsledky akreditácie, keďže niektoré z minulých odporúčaní boli príliš špecifické a  

neriešili podstatné problémy. Zástupcovia P SAV odpovedali, že od komisií očakávajú koncepčné, nie 

partikulárne odporúčania, pričom tieto odporúčania nemôžu byť pre organizácie plne záväzné. Cieľom 

akreditácie je získať iný ako vnútorný (SR) pohľad na nás. Zástupcovia 3. oddelenia (Z. Bartošová , R. 

Passia, J. Palkovič) vyjadrili obavy z dosiahnuteľnej objektívnosti hodnotenia niektorých našich 

národných disciplín (ako napríklad slovenský jazyk, dejiny slovenskej literatúry, dejiny umenia), kde 

väčšina výstupov existuje iba v slovenskom jazyku a ich hodnotenie do značnej miery vyžaduje 

znalosť študovaných diel či problematiky. Pre anglicky hovoriacich hodnotiteľov zo západnej Európy 

môžu byť zdroje nedostupné a počet zahraničných odborníkov kompetentných na hodnotenie týchto 

oblastí je minimálny. Reprezentanti P SAV predpokladajú, že sa nájdu dostatočne kompetentní 

hodnotitelia s medzinárodnou reputáciou aj pre tieto oblasti. Štyri mesiace, ktoré bude mať každý 

hodnotiaci panel k dispozícii, by mali predstavovať dostatočný časový rámec na to, aby sa 

s problematikou riešenou na jednotlivých organizáciách oboznámili dostatočne detailne. Zároveň 

zdôraznili, že i keď sa aj v tejto akreditácii môžu vyskytnúť nejaké problémové body, naším cieľom je 

ponúknuť nový model hodnotenia, ktorý možno postupne zdokonaľovať a ktorý by bol zároveň na 

národnej úrovni všeobecne akceptovaný ako objektívny a spoľahlivý. Ľ Lacinová na záver diskusie 

vyzvala zástupcov jednotlivých komôr snemu, aby vyjadrili celkové stanovisko k novému modelu 

hodnotenia. Všetci oslovení so základným modelom súhlasia, pričom ale pokladajú za nevyhnutné 

dôkladne ošetriť problémové body naznačené v diskusii. 

Na záver P. Šajgalík upozornil, že podpísanie stabilizačnej dohody medzi SAV, MŠVVaŠ a MF 

neznamená obdobie oddychu. Očakáva sa, že SAV využije tento čas na vnútorné zmeny. Nový spôsob 

akreditácie zahraničnými expertmi alebo pilotné zlučovanie organizácií do väčších celkov predstavujú 

iba niektoré zmeny, ktoré je potrebné uskutočniť. Iné oblasti, ako napríklad finančné ohodnotenie 

najlepších vedeckých tímov, budú vyžadovať získanie externých zdrojov. SAV sa nesmie brániť 

ďalším progresívnym zmenám a musí ukázať svoj pozitívny postoj k nim aj smerom von. 

Ľ. Lacinová poďakovala členom P SAV za účasť a výbor snemu pokračoval ďalším programom. 

Ad 5. Ľ. Lacinová otvorila diskusiu k zmenám Štatútu Snemu SAV, ktoré bude nevyhnutné prijať 

v súvislosti s pripravovanými legislatívnymi zmenami a s novou situáciou, ktorá vzniká zlučovaním 

ústavov. Na úvod prezentovala súbor zmien navrhnutých členmi výboru (K. Gmucová, Ľ. Kľučár), z 

ktorých sa odvíjala nasledujúca diskusia, ktorá sa venovala hlavne niekoľkým podstatným oblastiam 

a navrhovaným zmenám: 



 potreba definovať pojmy „organizačná zložka“ a „akademická obec organizačnej zložky“ 

v Štatúte SAV; 

 kým neprebehne transformácia na v. v. i., snem schváli a bude priebežne aktualizovať zoznam 

všetkých organizačných zložiek v podobe prílohy Štatútu SAV tak, aby kopírovali súčasné 

a prípadné novovzniknuté organizácie; 

 zachovať trojkomorové členenie Snemu SAV; 

 umožniť, aby jedna organizácia mohla mať zástupcov v rôznych komorách (v prípade 

organizačných zložiek jednej organizácie pochádzajúcich z rôznych oddelení vied); 

 definovať nový model kreovania snemu, ktorý by umožnil jedného zástupcu v sneme na 

každých 75 začatých členov akademickej obce organizácie alebo organizačnej zložky, pričom 

sa bude vychádzať z počtu členov AO ku dňu konania volieb; 

 upraviť spôsob a kompetencie v oblasti existencie akademických obcí špecializovaných 

organizácií a ich zástupcov v sneme po transformácii tak, aby nebolo nutné navrhnutého 

zástupcu následne potvrdiť akademickou obcou určenej vedeckej organizácie; 

 nutnosť zosúladiť zoznam kompetencií snemu s novým znením zákona; 

 možnosť nahradiť hlasovanie po komorách hlasovaním väčšinou všetkých členov snemu alebo 

kvalifikovanou väčšinou prítomných členov snemu; 

 upraviť Volebný poriadok snemu na voľbu kandidátov na členov predsedníctva a akadémie 

a spôsob ich odvolávania tak, aby prvé kolo voľby a odvolávania členov P SAV po komorách 

malo pre celý snem iba informatívny a nie zaväzujúci charakter; do druhého kola voľby alebo 

odvolávania v celom sneme by prešli všetci kandidáti na voľbu alebo odvolanie, bez ohľadu 

na výsledok hlasovania v komore; predstavovania kandidátov a diskusia s nimi pri voľbe aj 

odvolávaní by mali byť pred celým plénom snemu. 

K mnohým bodom bude nevyhnutná právna konzultácia, ktorá potvrdí alebo vyvráti možnosť ich 

realizácie. Navrhované zmeny nie vždy predstavujú konsenzuálny názor výboru snemu, napríklad 

v oblasti nového modelu kreovania snemu vyjadrili Z. Bartošová a J. Palkovič skôr podporu súčasného 

modelu, kde ma každá organizácia vždy jedného zástupcu v sneme.  

Ad 6. Výbor snemu za dohodol, že jeho nasledujúce zasadnutie sa uskutoční 25. 8. 2015 o 13:00. 

Ad 7. Ľ. Lacinová poďakovala prítomným za aktívnu účasť a zasadnutie výboru snemu ukončila o 

16:37 hod. 

 

V Bratislave, 22. 8. 2015  

 

Ľ. Lacinová 

predsedníčka Snemu SAV 

Zapísal: Ľ. Kľučár 

Overil: F. Gömöry 


