
Zápisnica č. 53 zo zasadnutia výboru Snemu SAV, 

ktoré sa konalo 16. 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 

Prizvaní:     Mária Omastová, Karol Fröhlich (k bodu 3) 

 

Program:  

1. Otvorenie  

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Príprava zasadania Snemu SAV  

4. Informácia o  34. zasadaní P SAV 

5. Rôzne 

6. 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 Z. Kusá, 

overovateľom sa stal F. Gömöry.  

Ad 3. V rámci tohto  bodu výbor prerokoval: 

3.1  Informáciu o príprave  a stav pripomienkovania návrhu zásad pravidelného hodnotenia:  Mária 

Omastová  informovala o telefonickom rozhovore s hlavnou hodnotiteľkou, v ktorom okrem iného 

riešili otázku sumárneho celkového hodnotenia organizácií („finálneho“ zaradenia organizácie do 

jednej kategórie). Tlmočila, že M. Makarow uviedla, že je to pre panel hodnotiteľov vykonateľná 

úloha. M. Makarow chce prizvať expertov, ktorí by pomohli so špecifikáciou váh jednotlivých oblastí, 

ktoré by hodnotitelia mohli pri „prevažovaní“ čiastkových zaradení do finálneho zaradenia uplatňovať  

v rôznych skupinách vied. 

V následnej diskusii o zmysle a účele celkového zaradenia organizácie do jednej kategórie a tiež 

o obsahu listu, ktorým P SAV oznámi organizáciám výsledok hodnotenia (otázka K. Gmucovej)  sa 

členovia výboru priklonili k názoru, že  

a) jednopísmenová kategorizácia organizácie nemôže nahradzovať jej osobitné hodnotenie v troch 

posudzovaných oblastiach;  

b) organizácie by mali dostať spolu s celkovým hodnotením aj detailnú informáciu o ich hodnotení 

v jednotlivých oblastiach a tiež posúdenia od prizvaných expertov a  

c) zaradenie organizácie do  jednej finálnej kategórie by mali vykonať len hodnotitelia, žiaden iný 

orgán.    

Výbor ďalej prerokoval pripomienky k jednotlivým ustanoveniam návrhu zásad pravidelného 

hodnotenia, ktoré na jeho adresu zaslalo 15 členov  Snemu SAV.  Výbor navrhol odčleniť pripomienky 

a otázky, ktoré neústili do pozmeňujúceho návrhu, do osobitného dokumentu a v predstihu ho 

postúpiť Dr. Omastovej, aby sa k nim mohla na sneme vyjadriť už v úvodnom vystúpení.  Najviac 



pozmeňujúcich návrhov sa týkalo ustanovení článku II odsek 1,  článku II odsek 2 a 3 a článku IV 

odsek 1 a 3.  V prípade viacnásobných pripomienok v rovnakej veci výbor vybral, alebo sformuloval 

návrh zmeny, ktorá podľa jeho členov najnáležitejšie riešila naznačovaný problém.   Výsledný úplný 

zoznam pozmeňujúcich návrhov aj so zvýraznenými odporúčaniami výboru zašle Z. Kusá na posledné 

pripomienkovanie členom výboru čo najskôr tak, aby ho K. Gmucová mohla už 18. 3. poslať členom 

snemu.   Členovia Snemu budú informovaní, že k dotazníku môže byť len diskusia. F. Gömöry požiadal 

členky AK za snem, aby na rokovaní AK venovali pozornosť určovaniu údajov o počte pracovníkov (sú 

rôzne možnosti a bez prepočítania veľkosti úväzkov sa značne skreslí  informácia o priemernej 

produktivite pracovníkov) a navrhol, aby prepočet na  vedeckého pracovníka bol robený aj pri 

citáciách. Upozornil tiež, že bez ďalšieho upresnenia hrozí nejednotnosť v uvádzaní niektorých údajov 

v akreditačnom dotazníku, napríklad pri citáciách a najcitovanejších pracovníkoch.  

3.2   Príprava návrhu uznesenia k otázke majetku SAV, ktoré bolo vyžiadané uznesením č. 8 

zasadnutia Snemu SAV dňa 16. 12. 2015.  Na základe uznesenia z 52. zasadnutia výboru snemu  

formulovať návrh uznesenia ako aktualizáciu/doplnenie uznesenia Snemu SAV k zámeru 

transformácie z roku 2011 K. Nemoga a K. Gmucová sformulovali nasledujúci návrh uznesenia:  

„Snem SAV poveruje Predsedníctvo SAV pokračovať v zámere transformácie SAV v súlade s 

uznesením k bodu č. 5 zasadania Snemu SAV zo dňa 23. 3. 2011 a dopĺňa podmienky: 

- zachovanie samosprávneho charakteru riadenia SAV a celistvosti SAV,  

- prevod majetku štátu v správe organizácií SAV na jednotlivé v.v.i. spôsobom zaručujúcim 

rovnoprávnosť s ostatnými v.v.i. a zachovávajúcim rozvojový potenciál organizácií SAV.“ 

Výbor schválil  návrh v predloženom znení.  

 

3.3 Výbor ďalej schválil pracovné orgány pre rokovanie snemu takto: predsedníčkou návrhovej 

komisie bude Z. Kusá, ktorá je aj spravodajkyňou k bodu zásady pravidelného hodnotenia; 

predsedom mandátovej komisie J. Gálik, zapisovateľkou Ľ. Lacinová a overovateľom F. Gömöry. 

Ad 4.   O rokovaní 43. zasadnutia P SAV konaného dňa 10. 3. 2016 informovali Z. Kusá a K. Gmucová.  

Podrobne sa referovalo o bruselskom stretnutí  vedenia SAV s najvyššími funkcionármi pre oblasť 

vedy a výskumu a v tej súvislosti sa diskutovalo o probléme nedostatočnej účasti našich vedcov 

v súťaži o ERC granty, ktorých získanie je považované za znak excelentnej vedy a jej umiestnenia 

v európskom priestore.  V debate sa zmieňovala aj cez APVV ponúkaná možnosť podpory stáží 

v inštitúciách, kde majú ERC so záväzkom podať do roka projekt ERC. Hovorilo sa tiež o potrebe 

zrekonštruovať príslušný odbor na P SAV, aby mohol väčšmi fungovať ako podpora účasti na súťaži 

o európske projekty  a o tom, že tejto téme by bolo vhodné venovať mimoriadne predsedníctvo.   

Ďalej sa hovorilo o potrebe venovať väčšiu pozornosť  výkonovému financovaniu a nastaveniu 

systému tak, aby sa postupne zvyšoval jeho podiel. Bola prerokovaná prvá verzia výročnej správy, 

riešila sa jej grafická a obsahová úprava. Odznelo odporúčanie, aby sa do tela správy nedával 

kompletný zoznam monografií, ale len výber najlepších.   Ďalší bod sa týkal stavieb a novostavieb 

a vynorivšieho sa problému s rozúčtovaním energií, vody, klimatizácie a pod. pre organizácie sídliace 

v spoločnej budove. V pate je rozúčtovanie výdavkov za vzduchotechniku, ktorá je spúšťaná 

centrálne. Na elektrinu a pod. sa budú inštalovať podružné merače, ale  je nutné robiť revíziu 

projektov, podružné merače neboli projektované. Otvorila sa aj otázka bremena nákladov za tieto 

operácie, želanie predsedu je, aby sa to riešilo na úrovni štatutárov.  

Odzneli tiež informácie o priemerných platoch v minulom roku v organizáciách,  o pridelení mzdových 

prostriedkov a odvodov „pilotným projektom“ s tým, že v budúcom roku sa to bude prehodnocovať.  



Ďalej sa riešili požiadavky na dotácie a úhrady nákladov spojených so zlúčením, či haváriami, 

požiadavky vlastníkov nových budov, aby im boli pridelené prostriedky za odpredaj starých budov 

a mohli byť investované do zariadenia - aj vo forme pôžičky.  Riešila sa žiadosť o rekonštrukciu 

chodníka zo zastávky Mokrohájska. Ukázalo sa, že je to veľmi komplexná úloha, najmä preto, že časť 

chodníka je na pôde neznámych vlastníkov.  V osobitnom bode predsedníctvo schválilo dodatky 

k zakladacím listinám viacerých ústavov, ktoré súvisia so zápisom do katastra či novými adresami.   

Ďalej bola na vedomie vzatá pracovná verzia zákona o SAV. Informácia o vyhodnotení projektov 

TÜBİTAK bola spojená s prezentáciou jediného úspešného projektu, ktorý predložil Dr. Šteffek. P SAV 

následne schválilo podporu pre tento projekt.  Ďalej sa schválilo doplnenie  štatútu Podporného 

fondu Štefana Schwarza (o vyhlásenie, že štipendista nemá ďalšie zamestnanie),  zloženie poroty pre 

súťaž mladých pracovníkov, udelenie vyznamenania, vymenovalo sa niekoľko  komisií  pre výberové 

konania riaditeľov a atestačná komisia Parazitologického ústavu.  

Osobitným bodom bola  akreditácia 2012 – 2015 a prerokovanie návrhu upraveného  akreditačného 

dotazníka, ktorý bude (bol) predložený na rokovanie snemu ako informatívny materiál.  Odznela 

požiadavka, aby  P. Siman a organizácie boli súčinné s akreditačnou komisiou  ohľadne úpravy stránok  

a anglických verzií  dokumentov. M. Omastová informovala členov P SAV  o pripomienke výboru 

snemu vo veci formulácie výsledku hodnotenia. Na vyzvanie K. Gmucová túto pripomienku 

predstavila a zdôvodnila. Potom pozvala členov P SAV na zasadnutie výboru 16. 3.  ak majú záujem 

vec prediskutovať podrobnejšie. Ďalej sa diskutoval problém evidovania publikácií veľkých 

kolaborácií. V ďalšom bode sa riešila otázka pilotného programu ochrany duševného vlastníctva a 

fungovania kancelárie pre transfer technológie. J. Lapin podrobne rozoberal otázky licencií, patentov, 

duševného vlastníctva a spin-offov, ktoré v súčasnom právnom poriadku zakladať nemôžeme.  

V rôznom predseda informoval o novom odborovom zväze a jeho žiadosti zúčastňovať sa na práci 

predsedníctva. Upozornil, že zväz nie je výslovne spojený s SAV,  čo vzbudzuje právne nejasnosti.  

Žiadosť bude preto konzultovaná s príslušnými odborníkmi. 

 

Ad 5.   V rámci bodu Rôzne výbor  diskutoval o žiadosti OZ Veda a výskum zúčastňovať sa na „práci“ 

Snemu. Po zvážení rôznych riešení sa výbor priklonil k záveru, že vzhľadom na otvorenosť zväzu mimo 

SAV je potrebné  niektoré podmienky vyjasniť v diskusii so štatutárom a právnikom.  Výbor potom na 

základe hlasovania odmietol návrh, aby  OZ bol pozvaný už na zasadnutie snemu dňa 22. marca.  

Výbor vyjadril súhlas s navrhovaným obsahom listu, ktorým predsedníčka odpovie na žiadosť OZ.  

 

V tomto bode z podnetu predsedníčky výbor ďalej preberal  otázku pravidiel  prípravy zápisníc, 

vrátane termínov posielania rôznych verzií a detailnosti zápisníc z výboru a rokovania snemu.  

V prípade harmonogramu posielania prvej verzie zápisnice z rokovania  snemu  sa dohodli 

flexibilnejšie podmienky než v prípade zápisnice z výboru. 

 

Ad 6.  Predsedníčka poďakovala za účasť a o 13:25 ukončila rokovanie výboru Snemu.  

 

 

Zapísala: Z. Kusá                                                                                                      K. Gmucová                                                

Overil: F. Gömöry                                                                                       predsedníčka Snemu SAV  


