
Zápisnica č. 46 zo zasadnutia výboru Snemu SAV, 

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

 

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

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

Program: 

1. Otvorenie  

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Príprava zasadnutia Snemu SAV dňa 3. 11: 2015 

4. Informácia o schôdzi P SAV dňa 8. 10. 2015 

5. Rôzne 

6. Záver 

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

Informovala členov výboru, že R. Passia, ktorý sa zúčastnil zasadnutia  P SAV 8. 10., sa z vážnych 

rodinných dôvodov ospravedlnil, preto o zasadnutí bude referovať ona a R. Passia doplní zápisnicu zo 

zasadnutia výboru v tomto bode. 

Ad 2. Program zasadania bol jednomyseľne schválený. Zapisovateľmi sa stali Ľ. Kľučár (zápis 

z výboru) a R. Passia (správa zo zasadnutia P SAV, na ktorom sa zúčastnil), overovateľom sa stal J. 

Gálik. 

Ad 3. Výbor prerokoval prípravu snemu, ktorý sa bude konať 3. 11. 2015 a bude venovaný hlavne 

schvaľovaniu koncepcie hodnotenia organizácií SAV. Výbor sa rozhodol, že na tento snem budú ako 

hostia prizvaní všetci členovia P SAV, A. Štaffová a zástupca odborového zväzu. Ľ. Lacinová zároveň 

informovala výbor, že na požiadanie M. Omastovej rozoslala členom snemu a predsedom VR návrh 

Koncepcie hodnotenia organizácií SAV vypracovaný M. Omastovou na vnútroakademickú diskusiu. 

Výbor požiadal Ľ. Lacinovú, aby opätovne upozornila VR organizácií na termín, do ktorého je možné 

tento materiál pripomienkovať, ako aj na fakt, že v súčasnosti prebieha iba pripomienkovanie samotnej 

koncepcie, nie zásad akreditácie a akreditačného dotazníka. 

Ad 4. 29. zasadnutie P SAV sa konalo 8. 10. 2015 v priestoroch Ú SAV. Na úvod zasadnutia 

informoval predseda SAV prof. P. Šajgalík o aktuálnej situácii okolo zákona o v. v. i., zákon nebol 7. 

10. 2015 vo vláde SR prerokovaný, podľa informácií ministra školstva už zákon v tomto volebnom 

období prerokovaný nebude. Ďalej predseda SAV informoval o účasti niektorých členov P SAV na 

zasadnutí  výboru snemu, ktoré sa konalo 6. 10. 2015. Dôvodom spoločného rokovania bolo 

oboznámenie výboru snemu s potrebou riešiť správu nehnuteľného majetku, ktorý bol v minulosti v 

správe SÚZ (areál Patrónky). Vzhľadom na neschválenie zákona o v. v. i. vo vláde ďalšie kroky v tejto 

veci nie sú akútne.  

Počas rokovania P SAV viaceré médiá žiadali reakciu na článok z portálu topky.sk o pracovníkovi 

Ústavu polymérov Filipovi Rázgovi, ktorý je členom polovojenskej organizácie Slovenskí branci. Po 

diskusii o rôznych aspektoch tohto prípadu bolo v priebehu zasadnutia prijaté vyhlásenie P SAV: 

http://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=6025 

Predseda požiadal členov P SAV, aby rešpektovali uznesenia P SAV a presadzovali ich. 

Vedecký sekretár dr. D. Gálik informoval o uskutočnených zahraničných pracovných cestách: – išlo 

napr. o cesty v rámci účasti v konzorciu Eranet (p. Barančík vo Fínsku, prerokovanie projektov, 4 

s účasťou SAV, 1 projekt zo SAV bude financovaný); ďalej p. Barančík vo Francúzsku, Maďarsku a 

Poľsku. 11. – 12. 9. 2015 sa vo Varšave konal workshop o vede o udržateľnosti životného prostredia, 

ktorý nadväzuje na minuloročný bratislavský workshop, na túto tému sa má vytvoriť projekt 

z Horizontu 2020. D. Gálik predložil návrh na uznesenie o účasti SAV na tomto projekte. 

http://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=6025


Koordinátorom bude pán Michálek z oddelenia vedy a výskumu. P SAV súhlasí s účasťou v tomto 

konzorciu.  

D. Ježová informovala o stretnutí ALLEA vo švajčiarskom Berne, témou ktorého boli prípravy 

vedeckého poradenstva na úrovni únie. V Bruseli sa uskutočnil projekt Science meets Parliament, 

stretnutie členov parlamentu s členmi EU parlamentu. Informovala aj o deklarácii Lund Revisited, 

ktorá sa zaoberá otázkou, ako sa má veda postaviť k riešeniu spoločenských zmien/problémov. Prof. 

E. Višňovský navrhol tento formát stretnutí s poslancami preniesť na úroveň Slovenska. Zámer bol 

prijatý. Predseda SAV osloví vedenie NR SR do novembrového zasadnutia P SAV.  

P. Šajgalík uviedol, že po zmene štatútu SAV na poslednom zasadnutí Snemu SAV, musí túto vec P 

SAV prerokovať a zobrať na vedomie schválené zmeny. Zhrnula ich predsedníčka snemu Ľ. Lacinová. 

P SAV ďalej odsúhlasilo svoje hlasovanie per rollam, ktorým schválilo Štatút Centra spoločenských 

vied, pretože ho bolo nutné schváliť v časovej núdzi. O tomto bode informoval podpredsedsa SAV E. 

Višňovský. 

Nasledovala kontrola uznesení. Uznesenie 740 – iniciovať stretnutie P SAV s pracovníkmi spájaných 

organizácií z 3. oddelenia nebolo splnené, lebo riaditelia organizácií ho navrhli nahradiť stretnutím 

s AO celého vznikajúceho Centra. Spoločné stretnutie bude v októbri/novembri.  

O aktuálnom stave projektov v rámci Horizontu 2020 a ŠF informovala dr. Majková.  

Emil Višňovský informoval o materiáli Komunikačná stratégia SAV (zasadnutie komisie 2. 

septembra) – väčšina bodov z materiálu už bola splnená, mediálny workshop v Smoleniciach bol 

úspešný a je požiadavka zo strany ústavov ho pravidelne opakovať. 

- Referát pre komunikáciu a médiá – dr. M. Španková odchádza z pozície PR manažéra SAV k 1. 10. 

2015, bol vyhlásený konkurz na túto pozíciu, ktorý vyhral Stanislav Ščepán. Konkurz je vyhlásený aj 

na redaktora Správ SAV, prihlásilo sa 60 ľudí, výber ešte nie je ukončený. 

- Encyklopedický ústav spúšťa nový redakčný elektronický systém. 

- V marci 2016 by mala byť k dispozícii elektronická verzia Slovníka slovenského jazyka, treba riešiť 

aj financovanie Korpusu slovenského jazyka, na jeseň treba žiadať o predĺženie projektu ministerstvo 

kultúry. 

Stále aktuálna je otázka zaradenia SAV do reformy ESO – vec sa nedarí doriešiť s MV SR, prebiehajú 

audity MV SR na SAV aj v ústavoch. 

P. Šajgalík: Na budúci rok by APVV mala mať zvýšený rozpočet o 9 miliónov eur. Treba vytvárať 

podmienky na priamy kontakt ústavov s priemyselnými zväzmi. Naša infraštruktúra sa podľa 

aktuálnych predpisov nedá využívať na priamu spoluprácu s priemyslom, to hodnotí predseda SAV 

ako veľké negatívum. 

Je potrebné prehĺbiť spoluprácu špičkových tímov a jednotlivých laboratórií SAV a univerzít. E. 

Majková hovorila o možnosti, že by túto spoluprácu spoločne financovalo ministerstvo školstva, SAV 

a univerzity. 

P. Šajgalík: Atestačné komisie na ústavoch majú fungovať ako poradné orgány a pravidelne hodnotiť 

všetkých vedeckých pracovníkov. Treba tlačiť na ich reálne fungovanie. Podľa predsedu SAV je 

nevyhnutné dosiahnuť, aby všetky ústavy mali PhD. štúdium. Dr. Ježová má navrhnúť motivačné 

nástroje na udržanie PhD štúdia, tento problém nemôže na SAV dlhodobo existovať. 

Opakovane zaznievajú výhrady ministerstva školstva k tzv. „duplicitným projektom” vo VEGA a 

APVV, ústavy SAV musia vedieť pri „rizikových“ projektoch vysvetliť, prečo sú projekty rozdielne 

a ich financovanie oprávnené. Sledovať treba v tomto zmysle aj spoločné projekty s univerzitami, kde 

participujú vedci zo SAV – riaditelia ústavov majú dať predsedníctvu spätnú väzbu o aktuálnych 

projektoch.  

Dr. M. Morovics informoval o stave rokovaní o budove na Konventnej ul. (dva literárnovedné ústavy): 

SAV adresovalo list Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, cirkev reagovala pozitívne na 

návrh pokračovať v rokovaní, navrhujú dohodnúť termíny rokovaní. Predseda požaduje oficiálny list 

zo stany ev. cirkvi, v ktorom ho pozvú na rokovanie, inak s rokovaniami súhlasí. 



Dr. D. Podmaková predstavila materiál o situácii kreatívneho priemyslu na Slovensku. 

Dr. D. Gálik informoval o zasadnutí Etickej komisie SAV, ktorý sa týkal konania pracovníka Ústavu 

experimentálnej onkológie SAV (kauza časopis Týždeň), etická komisia prijala stanovisko, že 

menovaný porušil Etický kódex SAV. Riaditeľka ústavu vydala po vyhodnotení situácie všetkým 

zamestnancom zákaz vyjadrovať sa pracovníkom ústavu k liečbe onkologických pacientov a príkaz 

oboznámiť sa s Etickým kódexom SAV. Na základe tejto kauzy ďalej etická komisia vydala 

nasledujúce odporúčania: odporúčanie oboznámiť sa s Etickým kódexom SAV všetkým pracovníkom; 

odporúčanie, aby P SAV nevydávalo pred jej rokovaním podobné stanoviská (v tomto prípade jej 

zasadnutiu predchádzalo konštatovanie o porušení Etického kódexu SAV zo strany predsedu SAV, 

ktorý uviedol, že výhrada komisie je oprávnená). 

Ďalším bodom programu bolo schvaľovanie projektov Eranet Plus, vystúpili kandidáti, ktorí sa 

uchádzajú o podporu SAV: 

– Dr. Lofaj, Košice (spolupráca s Univerzitou v Lodži a Uralskou vetvou Ruskej akadémie vied) – 

povlakovanie hliníkových materiálov pre kozmický výskum 

– Dr. Klempa, Virologický ústav – hantavírusy (Univerzitná nemocnica Berlín, Ruská akadémia vied 

Moskva)  

P SAV schválilo uznesením financovanie oboch projektov. 

Osnova výročnej správy SAV bola schválená s pripomienkami. 

Investičné zámery SAV  predstavil dr. P. Siman – v areáli SAV na Patrónke sa má vytvoriť 

infraštruktúra na menšie aj väčšie konferencie a má sa zriadiť študovňa. Na to nadviazal Ing. J. Lapin s 

návrhom, že treba využívať zasadačky v novovybudovaných budovách na Patrónke, odporúča 

pripraviť koncepciu využívania priestorov v areáli SAV (zodpovedný: Dislokačná komisia SAV)  

P SAV schválilo zmluvu o zriadení vecného bremena na pozemky v správe ÚEE SAV a ÚEO SAV v 

prospech NÚSCH, a. s. (výstavba detského kardiocentra) a súhlasilo so zriadením vecného bremenu 

v prípade podzemného „horúcovodu Nemocnica Patrónka“ (žiadosť VUPEX, a. s.) cez okrajovú časť 

areálu na Patrónke. 

D. Gálik informoval o stave príprav stretnutia akadémií krajín V4, ktoré sa 12. – 13. októbra 2015 

konalo v Starej Lesnej. 

Ďalej P SAV schválilo návrh na zloženie Atestačnej komisie pre vedeckých zamestnancov Ústavu 

vied o Zemi SAV a Neurobiologického ústavu SAV; návrh na poverenie riaditeľa Parazitologického 

ústavu SAV; návrh na vypísanie výberového konania na riaditeľa Archeologického ústavu SAV ( P. 

Šajgalík) – predsedom výberovej komisie bude E. Višňovský;  návrhy na zmeny v komisiách SAV, 

všetky sa týkajú J. Koppela; schválenie návrhu zástupcov SAV v orgánoch združenia Národné 

centrum transferu technológií SR.  

Ing. M. Omastová informovala o stave príprav akreditácie SAV, za optimálny, aj v zahraničí 

najčastejšie využívaný, považuje model kombinácie peer review a scientometrie. P SAV túto 

koncepciu schválilo. 

Dr. D. Podmaková predniesla návrh edičného plánu neperiodických publikácií SAV 2015 – II. časť. 

Dr. J. Marušiak predstavil nové pravidlá pre tlačové konferencie SAV – ich cieľom je udržať čo 

najväčšiu voľnosť pre organizácie, pravidlá sa týkajú len konferencií organizovaných v priestoroch 

Úradu SAV, vhodné by však bolo oznamovať všetky tieto aktivity príslušnému referátu P SAV. Na 

tlačových dokumentoch treba zdôrazňovať spoločnú akademickú identitu SAV. P SAV tieto pravidlá 

schválilo. J. Marušiak predniesol aj návrh rozdelenia zvyšných finančných prostriedkov na Týždeň 

vedy a techniky. 



Termín januárového koncertu SAV v Košiciach sa stanovil na 13. január 2016, v tejto súvislosti sa 

zvažuje aj výjazdové zasadnutie predsedníctva v Košiciach.  

Ad 5. Výbor schválil návrh Ľ. Kľučára na publikovanie počtu a zoznamu členov akademických obcí 

organizácií na webovom sídle SAV a poveril Ľ. Lacinovú podať tento návrh E. Višňovskému. Výbor 

ďalej v krátkej diskusii dohodol postup a technické možnosti videokonferenčných zasadnutí výboru 

snemu, ktoré boli umožnené schválením dodatkov Štatútu SAV na poslednom zasadnutí Snemu SAV. 

Ľ. Lacinová ďalej informovala o listoch M. Lubyovej a G. Bianchiho, ktoré boli poslané na vedomie 

predsedníčke snemu. M. Lubyová vo svojej korešpondencii s členom P SAV M. Morovicsom žiada 

vysvetlenie niektorých otázok týkajúcich sa pilotného projektu spájania ústavov v III. oddelení vied 

SAV. G. Bianchi vo svojom otvorenom liste P SAV varuje pred prílišnou ekonomizáciou vedy 

a vyslovuje obavy z podcenenia významu výskumu niektorých ústavov III. oddelenia vied SAV, ktorý 

je venovaný regionálnym témam a problémom. 

Ad 6. Ľ. Lacinová poďakovala prítomným za aktívnu účasť a zasadnutie výboru snemu ukončila o 

14:30 hod. 

 

V Bratislave, 25. 10. 2015  

 

 

Ľ. Lacinová 

predsedníčka Snemu SAV 

Zapísali: Ľ. Kľučár, R. Passia 

Overil: J. Gálik 


