
Zápisnica č. 51 zo zasadnutia výboru Snemu SAV, ktoré sa konalo 15. 2. 2016 o 14:00 hod.  

v miestnosti č. 11 v budove Úradu SAV na Štefánikovej ul. 49 v Bratislave 

 

 

 

Prítomní: všetci členovia výboru Snemu SAV (Ján Gálik pripojený on-line z Košíc) 

Hostia: predseda SAV Pavol Šajgalík, podpredseda SAV pre ekonomiku Juraj Koppel 

 

Program: 

 

1. Otvorenie  

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Príprava zasadnutia Snemu SAV 

4. Informácia o zasadnutiach KPT a AK 

5. Informácia o 33. zasadnutí P SAV 11. 2. 2016 

6. Rôzne 

7. Záver 

 

Ad. 1. 51. zasadnutie výboru Snemu SAV otvorila predsedníčka Snemu SAV Katarína Gmucová o 

14:00 hod. 

 

Ad. 2. Program zasadnutia bol jednomyseľne schválený. Zapisovateľom sa stal R. Passia, 

overovateľkou Ľ. Lacinová. 

 

Ad. 3. Predsedníčka snemu privítala na zasadnutí hostí, predsedu SAV P. Šajgalíka a podpredsedu 

SAV pre ekonomiku J. Koppela. Výbor snemu ich prizval na svoje rokovanie v súvislosti s plnením 

Uznesenia č. 8 zasadnutia Snemu SAV zo 16. decembra 2015.  

J. Koppel predstavil svoj materiál Analýza dopadov vzťahu k majetku po transformácii organizácií 

SAV na verejné výskumné inštitúcie. Materiál, ktorý bude prerokovaný aj na pripravovanom 

zasadnutí Snemu SAV 22. marca 2016, pozitívne hodnotili viacerí členovia výboru najmä pre jeho 

detailnosť. J. Koppel objasnil potenciálne problémy, ktoré by mohli vzniknúť, ak by po vytvorení 

verejných výskumných inštitúcií (ďalej len v. v. i.) neprešli do ich majetku aj niektoré priľahlé 

pozemky, ktoré v súčasnosti využíva SAV (predovšetkým areál SAV na Dúbravskej ceste, ale aj 

niektoré ďalšie budovy a pozemky v správe SAV). Hlavnou obavou vedenia akadémie je, že v tom 

prípade by budúce v. v. i. nemohli investovať/stavať na priľahlých nehnuteľnostiach, ktoré by ostali 



majetkom štátu – to by mohlo v budúcnosti ohroziť ich rozvojové aktivity. 

Podľa J. Koppela by snem mal stanoviť predovšetkým základné princípy delenia majetku. Potrebu 

premyslieť administratívno-právne detaily správy majetku SAV v budúcnosti zdôraznil aj P. 

Šajgalík. J. Koppel sa zaviazal zaslať členom výboru aktuálny zoznam majetku SAV.  

Následná diskusia členov výboru snemu sa týkala najmä otázky, či je pre SAV naozaj potrebné 

zmienený majetok vlastniť, alebo by bol vhodnejší model spravovania (užívania) majetku štátu, ako 

je to doposiaľ. Diskutovalo sa aj o otázke, ktorú časť majetku je nevyhnutné previesť pod nové v. v. 

i. Prevládol názor, že akadémia by sa v rokovaniach s decíznou sférou mala usilovať o prevod 

celého v súčasnosti spravovaného majetku, vrátane nehnuteľného majetku, ako sú kongresové 

centrá Smolenice a Academia v Starej Lesnej. 

Uznesenie č. 1: Výbor Snemu SAV poveruje K. Nemogu spravodajstvom v otázke majetku SAV 

počas zasadnutia snemu 22. marca 2016.  

Po prerokovaní tohto bodu predsedníčka snemu poďakovala P. Šajgalíkovi a J. Koppelovi za účasť 

na zasadnutí výboru a menovaní rokovanie opustili. 

 

Ad. 4. Informáciu o zasadnutiach Komisie SAV pre transformáciu a Akreditačnej komisie SAV 

predniesli K. Gmucová a Z. Kusá.  

K. Gmucová podala informáciu o práci Komisie pre transformáciu SAV. Komisia pripravuje návrhy 

do „veľkej“ novely zákona o SAV. Jedným z diskutovaných návrhov bola reforma Vedeckej rady 

SAV, v ktorej by už neboli všetci členovia Predsedníctva SAV. Novou právomocou vedeckej rady by 

podľa tohto návrhu bolo schvaľovanie zásad akreditácie (v súčasnosti ide o kompetenciu snemu), 

snem by schvaľoval Koncepciu vednej politiky SAV. Z. Kusá sa vyjadrila, že presadzovala 

„koncepciu s malým k“, teda právo snemu záväzne sa vyjadrovať k všetkým typom koncepčných 

materiálov SAV. Všetky tieto návrhy komisie budú ešte predložené na rokovanie Snemu SAV 

(pravdepodobne v apríli 2016). Ďalšou témou bol spôsob voľby členov P SAV – uvažuje sa nad 

rozdelením voľby predsedu SAV a členov Predsedníctva SAV. Témou bola aj právomoc snemu 

schvaľovať zlučovanie (spájanie) ústavov. 

Podľa prednesených informácií na rokovaniach transformačnej komisie dochádza pri niektorých 

návrhoch k revidovaniu už prijatých uznesení snemu. Výsledkom diskusie jednotlivých členov 

výboru bolo odporúčanie rešpektovať pri práci Komisie pre transformáciu SAV už prijaté uznesenia 

Snemu SAV k tejto problematike. 

Akreditačná komisia SAV zatiaľ pracuje bez konkrétnych výsledkov, pripravuje sa štatút komisie, 

harmonogram a rokovacie programy akreditácií. K. Gmucová a Z. Kusá informovali členov výboru 

aj o stretnutí s prof. Marjou Makarow z Fínska, ktorá bude stáť na čele medzinárodného panelu 

hodnotiteľov. M. Makarow na stretnutí s vedením akadémie predstavila svoj model hodnotiacej 



akreditačnej komisie a navrhla hodnotenie ústavov v troch základných oblastiach: vedecké výstupy, 

spoločenský význam a vízia. Proces akreditácie získa konkrétnejšiu podobu po mimoriadnom 

zasadnutí P SAV 25. 2. 2016, na ktorom sa má schváliť návrh zásad akreditácie. 

  

Ad. 5. Informáciu o 33. zasadnutí Predsedníctva SAV zo dňa 11. 2. 2016 predniesol R. Passia.  

Úvod zasadnutia P SAV patril správam o zahraničných služobných cestách a informáciám o 

medzinárodnej spolupráci SAV. Okrem iného sa hovorilo o zintenzívnení spolupráce s JRC a v tejto 

súvislosti aj o možnostiach prezentácie slovenskej vedy počas slovenského predsedníctva v EÚ v 

druhom polroku 2016. 

Ďalšou témou bola príprava akreditácie, ktorej však bude venované samostatné mimoriadne 

zasadnutie P SAV k akreditácii 25. 2. 2016, na ktorom by sa mal okrem návrhu Zásad pravidelného 

hodnotenia organizácií SAV schváliť aj Štatút a rokovací poriadok Akreditačnej komisie SAV. 

Významná časť rokovania bola venovaná plneniu a aktualizácii dlhodobého zámeru SAV 2020. E. 

Majková informovala o úpravách a aktualizáciách dokumentu, ktoré vypracovali s E. Višňovským. 

E. Višňovský uviedol, že v treťom oddelení vied vzniká program centier spoločného výskumu, napr. 

príprava projektu „Centra pre spoločenské výzvy a inovácie“.  

V rámci tohto bodu (SAV 2020) sa rozvinula široká diskusia k viacerým otázkam, vrátane mzdovej 

problematiky a financovania akadémie, hovorilo sa o politike odmeňovania v závislosti od kvality 

na úrovni akadémie aj ústavov. J. Dusza navrhol uvažovať o zlepšení odmeňovania pracovníkov s 

titulom DrSc., v diskusii nad týmto návrhom sa okrem poukazovania na obmedzené finančné 

možnosti akadémie hovorilo aj o alternatíve podpory mladých vedeckých pracovníkov.  

Došlo k aktualizácii tabuliek počtu zamestnancov ústavov, upravovali sa podľa aktuálneho stavu 

zamestnancov. Predseda SAV v diskusii garantoval, že zníženie tabuľkových počtov (limitov) sa 

neprejaví na zmene mzdového fondu jednotlivých pracovísk. 

V rámci hodnotenia priebežných správ projektov programu Štipendium SAV na rok 2015 svoje 

výsledky osobne prezentoval E. Dremencov. 

Po riešení personálnych otázok (schválenie udelenia čestnej plakety SAV Dionýza Ilkoviča 

Mariánovi Krajčímu; vypísanie konkurzu na miesto riaditeľa Biomedicínskeho centra SAV; 

schválenie vymenovania Zity Izakovičovej do funkcie riaditeľky Ústavu krajinnej ekológie SAV; 

schválenie zloženia atestačnej komisie Ústavu stavebníctva a architektúry SAV) sa rozvinula 

diskusia v súvislosti so žiadosťou THS SAV o finančnú podporu. Jej jadrom bola otázka, či ústavy 

3. oddelenia vied dostatočne prispievajú z projektov VEGA na činnosť THS, ktorá má ekonomické 

problémy. Po diskusii bol návrh stiahnutý na dopracovanie, bude doplnený o vyjadrenie riaditeľov 

ústavu 3. oddelenia k THS. 

P SAV schválilo príspevok na mzdy pre nové spojené pracoviská SAV vytvorené v rámci pilotných 



projektov vo výške 25 eur mesačne, resp. 300 eur ročne na jedného vedeckého pracovníka. 

Príspevok do mzdového fondu sa v ďalších rokoch prehodnotí podľa aktuálneho vývoja rozpočtu. 

D. Gálik informoval o účasti SAV na pripravovanej konferencii o Černobyľskej katastrofe, 

organizátorom konferencie je Ústav pamäti národa, a vyzval všetky vedné odbory, aby sa na 

projekte podľa svojich možností podieľali. 

P SAV schválilo Koncepciu ročného hodnotenia vedeckých organizácií SAV a rozdelenie 5% 

viazaných prostriedkov s pripomienkou, že členovia panelu sa nezúčastnia hodnotenia organizácie, 

v ktorej sú zamestnaní. Ročné hodnotenie vedeckých organizácií (evaluácia) všetkých troch OV 

SAV bude reflektovať to, ako organizácie vo svojej činnosti naplnili 8 ukazovateľov hodnotenia tak, 

ako boli definované pri poslednom pravidelnom hodnotení (akreditácii) v roku 2011. Táto 

koncepcia ešte bude predložená na rokovanie snemu (komôr snemu).  

 

Informáciu o kontrolnej činnosti Odboru kontroly SAV predložil P. Šajgalík. V roku 2015 bolo na 

základe poverení predsedu SAV vykonaných 12 následných finančných kontrol hospodárenia, 

pričom v rámci vybraných oblastí hospodárenia boli celkovo preverené finančné prostriedky vo 

výške cca 3,4 milióna eur.  

 

Ad. 6. Po diskusii sa výbor snemu rozhodol zrušiť diskusnú emailovú skupinu Snemu SAV, pretože 

sa dlhodobo nevyužívala.  

 

Ad. 7. Predsedníčka snemu K. Gmucová poďakovala prítomným za účasť a o 16:50 hod. ukončila 

zasadnutie výboru snemu.  

 

Zapísal: Radoslav Passia 

Overila: Ľubica Lacinová 

 

V Bratislave 29. 2. 2016         Katarína Gmucová, 

         predsedníčka Snemu SAV 


