
Zápisnica č. 52 zo zasadnutia výboru Snemu SAV, 

ktoré sa konalo 3. 3. 2016 od 9:00 v zasadačke č. 11 P SAV Štefánikova 49, 

Bratislava 

 

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

J. Palkovič, Z. Kusá, R. Passia 

Prizvaný: Juraj Koppel (k bodu 3) 

 

Program:  

 Otvorenie  

 Schválenie programu zasadnutia 

 Príprava zasadania Snemu SAV 

 Informácia o mimoriadnom zasadaní P SAV k procesu akreditácie 

 Rôzne 

 Záver 

 

Ad 1. Zasadnutie výboru snemu o 9:00 hod. otvorila a ďalej viedla predsedníčka snemu K. 

Gmucová.  

Ad 2.  Program zasadania bol jednomyseľne schválený. Zápisom bola poverená Ľ. Lacinová, 

overovateľkou sa stala Z. Kusá. 

Ad 3. Snem SAV sa bude konať 22. marca 2016 od 9:00 ako celodenný. Jedným z bodov 

programu bude diskusia a prijímanie uznesenia k otázke majetku SAV, ktoré bolo vyžiadané 

uznesením č. 8 zasadnutia Snemu SAV dňa 16. 12. 2015. Podpredseda SAV pre ekonomiku Juraj 

Koppel vypracoval materiál, ktorý vysvetľuje potrebu prevodu majetku SAV na jednotlivé 

organizácie v prípade transformácie SAV na v. v. i. Výbor snemu podporil túto požiadavku 

a poveril K. Nemogu vypracovaním návrhu uznesenia, ktoré predloží snemu na jeho zasadaní 22. 

3. 2016. Materiál predložený J. Koppelom bude rozoslaný aj členom snemu. Diskusiou o tomto 

návrhu uznesenia sa opätovne otvára diskusia o mantineloch pre budúcu možnú transformáciu, 

ktoré boli prijaté na zasadnutí Snemu SAV dňa 23. 3. 2011. Niektorí členovia výboru navrhli 

prehodnotiť požiadavku zachovania dvojstupňového riadenia, ktorá môže byť v rozpore 

s autonómnosťou organizačných zložiek budúcich v. v. i. Keďže definícia východísk 

transformácie je dôležitá pre rokovania s budúcim ministrom školstva, členovia výboru sa 

dohodli, že navrhnú snemu aktualizáciu uznesenia z 23. 3. 2011. Prípravou návrhu bol poverený 

K. Nemoga. Po ukončení tejto diskusie odišiel J. Koppel. 

Členovia výboru sa dohodli na programe zasadania snemu: 



1. Otvorenie  

2. Schválenie programu zasadnutia  

3. Voľba pracovných komisií (mandátovej a návrhovej)  

4. Kontrola plnenia uznesení snemu  

5. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu Zásad pravidelného hodnotenia vedeckých organizácií 

SAV  

6. Aktualizácia stanoviska snemu k postupu transformácie organizácií SAV na v. v. i. v zmysle 

Uznesenia č. 8 zo zasadnutia snemu 16. 12. 2015  

7. Informácia o rozpise rozpočtu SAV v zmysle snemom schválených zásad  

8. Rôzne 

9. Záver. 

Výbor snemu poveril Z. Kusú spracovaním pripomienok členov snemu k návrhu Zásad 

pravidelného hodnotenia vedeckých organizácií SAV. Výsledný materiál predloží na prerokovanie 

výboru snemu a následne bude spravodajkyňou výboru snemu k bodu 6 na nadchádzajúcom 

zasadaní snemu. K. Gmucová upozornila, že Štatút a rokovací poriadok Akreditačnej komisie SAV 

schválený P SAV je už zverejnený na webovej stránke komisie.  

 

Ad 4. O priebehu mimoriadneho zasadnutia Predsedníctva SAV, ktoré sa uskutočnilo 25. 2. 

2016, informovali Ľ. Lacinová a K. Gmucová. Toto zasadnutie prerokovalo a schválilo tri 

dokumenty: Štatút a rokovací poriadok Akreditačnej komisie SAV, Rámcový harmonogram 

hodnotenia vedeckých organizácií SAV a Zásady pravidelného hodnotenia vedeckých organizácií 

SAV (Zásady). Materiály predložila predsedníčka Akreditačnej komisie (AK) Mária Omastová. 

Najmä o treťom dokumente bola rozsiahla diskusia a P SAV prijalo viacero pozmeňovacích 

návrhov. Bolo dohodnuté, že schválené Zásady predsedníčka AK bezodkladne predloží členom 

Snemu SAV prostredníctvom predsedníčky snemu. V čase rokovania výboru sa už tak stalo, 

Zásady spolu s rámcovým harmonogramom boli poslané členom snemu.  

V bode rôzne vedecký tajomník D. Gálik informoval o pripravovanom workshope s The 

Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK), ktorý sa uskutoční 17. a 

18. marca 2016 v Smoleniciach. 

 

Ad 5.  V bode rôzne K. Gmucová informovala o zmene člena snemu za Ústav svetovej literatúry 

(nová členka Dr. Dobrota Pucherová, D.Phil.) a Ústav zoológie (nový člen RNDr. Dušan Žitňan, 

DrSc). Ďalej informovala o príprave novej webovej stránky Snemu SAV. Obsah starej stránky 

bude na ňu prenesený a potom bude sprístupnená pre verejnosť. 

Predsedníčka snemu dostala na vedomie list oznamujúci predsedovi SAV vznik nového 

Odborového zväzu Veda a Výskum na pôde SAV. V liste bola formulovaná požiadavka môcť sa 

zúčastňovať sa zasadaniach P SAV a Snemu SAV. Členovia výboru sa zhodli, že je potrebné 



získať viacej informácií, napr. koľko má zväz základných organizácií, koľko má členov a aké má 

stanovy. Poverili K. Gmucovú, aby v tomto zmysle reagovala na doručený list.  

Ďalej sa diskutovalo o akreditačnom dotazníku. Tento materiál v súčasnosti pripravuje 

akreditačná komisia. Vychádza z dotazníka pre predošlú akreditáciu. Členom snemu bude 

rozoslaný ako informačný materiál po jeho schválení P SAV a po jazykovej kontrole. 

Ďalšia schôdza výboru snemu bude v stredu, 16. 3. 2016 o 9:00 hod.  

Na zasadnutiach P SAV sa spolu s predsedníčkou zúčastnia: 10. 3: Zuzana Kusá; 14. 4. Karol 

Nemoga; 12. 5. Fedor Gömöry (náhradníčka Zuzana Bartošová), 9. 6. Radoslav Passia. 

Ad 6. K. Gmucová poďakovala prítomným za aktívnu účasť a zasadnutie výboru snemu ukončila 

o 11:45 hod. 

 

V Bratislave, 8. 3. 2016 

 

Zapísala: Ľ. Lacinová             K. Gmucová 

Overila: Z. Kusá       predsedníčka Snemu SAV 


