
Zápisnica č. 50 zo zasadnutia výboru Snemu SAV, 

ktoré sa konalo 19. 1. 2016 o 15:00 v miestnosti č. 2.46, Biomed park - blok B,  

Dúbravská cesta 9. 

 

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

Ospravedlnení: Z. Bartošová, R. Passia 

Program: 

1. Otvorenie  

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Oprava zápisnice zo 49. zasadania výboru Snemu SAV 

4. Informácia o 32. zasadaní P SAV 

5. Rôzne 

6. Záver 

 

Ad 1. Zasadnutie výboru snemu o 15:00 hod. otvorila a ďalej viedla predsedníčka snemu K. 

Gmucová.  

Ad 2. Program zasadania bol jednomyseľne schválený. Zapisovateľom sa stal J. Gálik, overovateľkou 

Z. Kusá.  

Ad 3. Predsedníčka výboru snemu informovala, že bola PhDr. A. Jakubičkovou z Ústrednej knižnice 

SAV upozornená na chybu v zápisnici zo 49. zasadania výboru Snemu SAV,  kde bol v texte 

týkajúcom sa informácie zo zasadania P SAV, menovite v časti o diskusii k Smernici EPC (Evidencia 

publikačnej činnosti), nesprávne použitý termín „dátum narodenia“. V smernici sa nehovorí o dátume 

narodenia, ale o roku narodenia, ktorý sa uvádza na rozlíšenie osôb z rovnakým menom a 

priezviskom. Dátum narodenia je osobný údaj, ktorý podlieha zákonu o osobných údajoch. Na základe 

tejto informácie predsedníčka požiadala členov výboru o schválenie opravy zápisnice zo 49. zasadania 

výboru v tomto znení: namiesto textu „dátum narodenia autorov“ bude na strane 3. štvrtý riadok zdola 

použitý text „rok narodenia autorov“. Text opravy bol jednomyseľne schválený.  

Ad 4. J. Gálik referoval o prvej časti 32. zasadnutia P SAV, ktorá sa konala 14. 1. 2016 v Košiciach, 

v prednáškovej miestnosti v budove vedeckého parku Promatech v Košiciach.  

Z informácií vyberáme: 

 J. Koppel informoval o rozpise rozpočtu mzdových prostriedkov na organizácie SAV v zmysle 

Zásad tvorby rozpočtu rozpočtových organizácií a určenia výšky príspevku príspevkovým 

organizáciám Slovenskej akadémie vied na rok 2016. Konštatoval, že takmer každý ústav má 

trvalé úpravy rozpočtu. Všetkým ústavom bolo viazaných 5% mzdových prostriedkov, ktoré 

budú slúžiť ako rezerva pre projekt SASPRO. Na dofinancovanie projektu SASPRO sa počíta 

aj s externými zdrojmi, v takom prípade prvá polovica viazania by mala byť uvoľnená v prvej 

polovici roka, a druhá na jeseň. Uvoľnené prostriedky budú prerozdelené na ústavy podľa 

zásad, ktoré majú predložiť podpredsedovia pre jednotlivé oddelenia vied.  

 P. Šajgalík informoval, že by rezervu P SAV rád použil aj na zvýšené náklady spojené so 

spájaním ústavov, a tiež pre podporu spájania organizácií v budúcnosti.  



 Predsedníčka Snemu SAV K. Gmucová sa spýtala predsedu SAV, kedy chce Snemu SAV 

prezentovať rozpis rozpočtu. P. Šajgalík odpovedal, že dal verejný prísľub urobiť tak v januári, 

ale je pripravený urobiť to kedykoľvek, keď mu to Snem SAV umožní. 

 P. Siman spomenul podporu národnej seizmickej siete. P. Šajgalík navrhol pokúsiť sa uzavrieť 

zmluvu s niektorým ministerstvom, podobne ako to bolo napr. v prípade encyklopédie Beliana.  

 K. Marhold informoval o financovaní národných komitétov a konštatoval, že o ich činnosti nie 

je dostatočný prehľad. Mali by o svojej činnosti informovať SAV a ak je ich činnosť prospešná 

len pre jeden ústav, nemali by byť financované z centrálnych zdrojov.  

 ÚEF SAV v Košiciach požiadal o zmenu formy hospodárenia z rozpočtovej na príspevkovú 

k 1. 4. 2016.  

 P SAV schválilo návrh na vymenovanie doc. PhDr. Mateja Ruttkaya, CSc. do funkcie riaditeľa 

Archeologického ústavu SAV a RNDr. Ivice Hromadovej, CSc. do funkcie riaditeľky 

Parazitologického ústavu SAV . 

 P SAV poverilo RNDr. Zitu Izakovičovú, PhD. vedením Ústavu krajinnej ekológie SAV na 

obdobie od 1. februára 2016 do vymenovania nového riaditeľa po úspešnom vykonaní 

výberového konania, najdlhšie na 6 mesiacov. 

 P SAV schválilo návrh na zloženie Atestačnej komisie pre vedeckých zamestnancov 

Neuroimunologického ústavu SAV.  

 K. Gmucová v súvislosti s WEB stránkou SAV požiadala P SAV o jednoduchší spôsob 

zverejňovania materiálov P SAV pre členov snemu a riaditeľov organizácií. Predniesla návrh 

výboru Snemu SAV, aby namiesto posielania hesiel pre komprimované súbory boli nastavené 

prístupové práva v intranete. Požiadala tiež o rekonštrukciu WEB stránky Snemu SAV. P. 

Siman súhlasil za predpokladu, že to bude technicky možné. Informoval, že na úprave WEBu 

Snemu SAV sa už pracuje.  

 D. Gálik informoval o zapojení SAV do co-fundovaných programov Graphen a Human Brain 

Project. Navrhol podporiť aspoň 2 projekty v každom programe.  

 M. Omastová navrhla, aby sa členmi Akreditačnej komisie SAV stali podpredsedovia pre 

jednotlivé oddelenia SAV a predsedníčky komôr Snemu SAV. Predsedníčkou by mala byť M. 

Omastová. P SAV návrh schválilo.  

Z. Kusá informovala o druhej časti rokovania P SAV, ktoré sa uskutočnilo 18. 1. 2016 v Bratislave. 

Z informácií vyberáme:  

 Predsedníctvo odsúhlasilo zvýšenie mzdových prostriedkov pre Ústav filmovej a divadelnej 

vedy, ktorého riadiaci pracovníci majú dlhodobo len tarifné platy.  

 Predsedníctvo schválilo vyhlásenie novej výzvy VEGA a odznela informácia o konzultovaní 

otázky možnej úpravy koeficientov pre jednotlivé komisie (čím sa plní uznesenie Snemu zo 

16. 12. 2015) . E. Majková pripomenula, že koeficienty boli pred krátkym časom 

prehodnocované. Z. Kusá pri tejto téme upozornila, že v súčasnosti prebieha rekonštrukcia 

komisií VEGA a iniciovanie diskusie o koeficientoch by bolo vhodné posunúť na neskoršie 

obdobie. 

 Predstavený bol zámer podpory spoločných laboratórií a spoločných pracovísk pre efektívnu 

spoluprácu s univerzitami. Cieľom je zabezpečiť intenzívne využívanie techniky, zaistenie jej 

udržateľnosti a podpora podmienok doktorandského štúdia. Ďalším podporeným zámerom 

(zatiaľ bez konkretizácie finančnej podpory) bol zámer zvýšiť mzdové prostriedky 

organizáciám, ktoré boli vytvorené v rámci pilotných projektov spájania či zlučovania. 



Zvýšenie má kompenzovať vzniknuté náklady a zároveň motivovať k spájaniu ďalšie 

organizácie. V debate bola otvorená otázka reálnosti zvyšovania mzdových prostriedkov pre 

ďalšie spájajúce sa organizácie. Odznel aj návrh navýšiť mzdové prostriedky pre THS, ktorá 

podľa M. Morovicsa niesla najväčšiu záťaž v súvislosti so spájaním. Tento návrh nezískal 

podporu predsedu, ktorý tieto prostriedky chce vyčleniť pre vedeckých pracovníkov. 

Prostriedky na podporu THS sa majú vyčleňovať z projektov.  

 V rámci kontroly plnenia uznesení E. Majková informovala o aktualizácii operačných cieľov 

a potrebe informovať P SAV o podávaných projektoch zo štrukturálnych fondov. Upozornila, 

že na koncepcii prechodu na výkonové financovanie môžeme pracovať aj za súčasného 

právneho stavu, a že by bolo vhodné spracovať doterajšie parciálne návrhy uceleným 

spôsobom aj s časovým rámcom prechodu, ktorý musí byť postupný. P. Siman informoval 

o stave auditu infraštruktúry, finalizácii webovej stránky a problémoch so získavaním 

informácií od niektorých riaditeľov. J. Koppel informoval, že komunikácia s MV ohľadne 

ESO viazne (zo strany ministerských úradníkov). Informoval tiež, že vo februári plánuje 

predložiť materiál v zmysle uznesenia Snemu SAV č. 8 zo dňa 16. 12. 2015.  

 Následne sa rokovalo o celodennej návšteve ministra školstva, vedy výskumu a športu J. 

Draxlera v SAV a niektorých jej organizáciách. Predsedníčka snemu a členovia výboru snemu 

boli pozvaní zúčastniť sa tlačovej besedy s ministrom.  

5. Rôzne 

K. Gmucová informovala, že je záujem zapojiť členov výboru Snemu SAV do práce evalvačných 

komisií pre jednotlivé OV.  

K. Gmucová informovala, že na podnet výboru snemu boli zverejnené aj výročné správy Úradu P 

SAV.  

Ad 6. Predsedníčka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie výboru o 17:15 hod. 

 

 

V Košiciach a Bratislave, 2. 2. 2016 

 

          Katarína Gmucová 

                predsedníčka Snemu SAV 

 

Zapísal: Ján Gálik  

Overila: Zuzana Kusá 


