
 

Zápisnica z 55. zasadnutia výboru Snemu SAV, 

ktoré sa konalo 17. 05. 2016 v zasadačke 11A, na Štefánikovej 49, od 13:00. 

 

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

Palkovič, R. Passia 

Ospravedlnená: Z. Bartošová 

 

Program: 

1. Otvorenie  

2. Schválenie programu zasadania 

3. Informácia o  35. a 36. zasadaní P SAV 

4. Rôzne 

5. Záver 

 

 

Informácie a závery k jednotlivým bodom 

K bodu 1 a 2 

Zasadnutie otvorila  a jeho ďalší priebeh riadila predsedníčka Snemu SAV K.  Gmucová. Za 

zapisovateľa bola určený K. Nemoga a za overovateľa F. Gömöry. Program zasadnutia bol schválený. 

K bodu 3 

O 35. zasadnutí Predsedníctva SAV referoval K. Nemoga: 

- O správach zo služobných ciest referoval D. Gálik (ERA-NET, Bratislava, Brusel, Haag, 

INCOMERA, Grécko, 150. výročie založenia Rumunskej akadémie vied, TRANSCAN, Riga ). Ako 

problematické sa ukazuje financovanie aktivít v ERA-NETe z rozpočtu SAV, pričom je to 

celoslovenská aktivita, zatiaľ nerefundovaná MŠ. Ideálne by bolo financovanie zo strany MŠ, 

ale pokračovanie zastupovania Slovenskou akadémiou vied a sprístupnenie projektov pre VŠ. 

Problematiku rieši podpredsedníčka SAV E. Majková.1 

- Informáciu o riešení prístupu k informačným zdrojom podal J. Marušiak. Situácia v danej 

oblasti je alarmujúca. Knižničná rada žiada vyvinúť úsilie na zabezpečenie tejto úlohy. 

- M. Morovics podal informáciu o vývoji súdneho sporu ECAV-THS ÚSV SAV  ohľadne 

nehnuteľnosti na Konventnej 13 v Bratislave. Bolo uložené vypracovať stanovisko k 

nevyriešeným otázkam nájomného a majetkového vzťahu k nehnuteľnostiam. 

- Bola vykonaná kontrola a aktualizácia plnenia dlhodobého zámeru rozvoja Slovenskej 

akadémie vied (SAV 2020). Materiál bude vydaný v máji 2016. 

- Boli schválené návrhy úpravy rozpočtov ústavov s ohľadom na časopisy pre všetky oddelenia 

vied SAV, jednotlivo. Rozpočet bol znížený o 15 percent oproti roku 2015. 

- P SAV schválilo Návrh záverečného účtu kapitoly SAV za rok 2015. 

                                                           
1 Táto informácia je upresnená v zápisnici z 56. zasadnutia výboru snemu,  kde text týkajúci sa účasti v 
programe ERA-NET obsahuje podstatné doplňujúce informácie z listu E. Majkovej k danej problematike. 



- Boli prerokované požiadavky na úpravu rozpočtu organizácií  SAV na rok 2016. Schválené 

požiadavky viď zápisnica P SAV. 

- Bola prerokovaná aktualizácia výšky mzdových prostriedkov vyčlenených na SASPRO 2016. 

Ústavom budú vrátené 3 percentá rozpočtu na personálne výdavky (mzdy). 

- Boli upravené zriaďovacie listiny Ústavu orientalistiky, Ústavu anorganickej chémie a Ústavu 

geotechniky. Schválený bol aj Registratúrny poriadok SAV. 

- Schválený bol rozpis prostriedkov na granty VEGA na rok 2016. 

- P SAV schválilo s pripomienkami Ideový zámer projektu Centra pre spoločenské výzvy a 

inovácie SAV (CSVI SAV). Na projekte sa bude ďalej pracovať. 

- P SAV súhlasilo so zámerom vytvoriť na pôde Odboru vedy a výskumu Ú SAV platformu pre 

vedecké poradenstvo. Boli predložené zámery tejto platformy a pripravuje sa akcia Science 

meets Parliaments, ktorú SAV zorganizuje spoločne so Spoločným výskumným centrom 

Európskej komisie v druhom polroku 2016. 

- P SAV súhlasilo s vyhlásením 4. spoločnej výzvy v rámci programu spoločných výskumných 

projektov medzi SAV a TÜBİTAK pre oblasti spoločného záujmu a témy vyplývajúce zo 

Spoločného vyhlásenia medzi SAV a TÜBİTAK zo 17. 3. 2016 a s podporou dvoch projektov po 

40 000 € ročne. 

- P SAV vzalo na  vedomie zapojenie SAV do iniciatívy v kvantových technológiách v rámci 

Horizontu 2020. Súhlasilo s indikatívnym rozpočtom vo výške 240 000€ pre 1 spoločnú výzvu 

(Cofund) a s finančnou podporou 2 projektov (45 000 € kryje príslušný ústav SAV). 

- P SAV vzalo na  vedomie zapojenie SAV do aktivít a spoločných transnacionálnych výziev 

konzorcia BiodivERsA v programe ERANET (Cofund) v rámci Horizontu 2020 pre oblasť 

životného prostredia (biodiverzita a ekosystémy) v zmysle uznesenia P SAV č. 98. P SAV 

súhlasilo so získaním štatútu plného členstva v konzorciu BiodivERsA pre SAV. 

- P SAV prerokovalo situáciu v stave projektov ERC v SAV a v SR. Súhlasilo s navrhovanými 

úlohami zameranými na zvýšenia úspešnosti projektov ERC so zameraním sa primárne na 

granty typu Starting a consolidator, kde je vyššia šanca na úspech. P SAV apeluje na 

štipendistov SASPRO, aby počas riešenia ich projektu v rámci programu SASPRO pripravili a 

podali grant ERC. Analogicky, ako pre iný program Horizont 2020, bude vytvorené 

poradenstvo týkajúce sa prípravy projektov. V spolupráci s UK v Bratislave bude usporiadaný 

seminár týkajúci sa projektov ERC v druhom polroku 2016. 

- P SAV udelilo Čestnú plaketu SAV Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských vedách PhDr. 

Marcele Mikulovej, CSc. a schválilo Ceny SAV za popularizáciu vedy. 

- P SAV schválilo:  

 výsledky súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov,  

 personálne zmeny v radách SASPRO,  

 vypísanie výberového konania na funkčné miesto riaditeľa Ústavu etnológie SAV 

v Bratislave, 

 atestačnú komisiu pre vedeckých zamestnancov Biomedicínskeho centra SAV,  

 pravidlá činnosti pre predsedov hodnotiacich panelov,  

 akreditačný dotazník,  

 dislokáciu organizácií SAV do priestorov Pavilónu lekárskych vied na 8. NP bloku B,  

 plán konferencií, sympózií a seminárov v KC SAV Smolenice na rok  2017. 

- P SAV vzalo na vedomie informáciu o príprave návrhu novely Štatútu Snemu SAV. 

 

O 36. zasadnutí Predsedníctva SAV referoval F. Gömöry: 



- P. Šajgalík informoval o tom, že v súčasnosti prebieha medzirezortné pripomienkové konanie 

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. MPK končí 17. 5. 2016. Navrhovaná úprava sa týka len 

osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl a netýka sa výskumných a 

vývojových zamestnancov, čím sa vytvorí nerovnováha a zároveň vznikne riziko zvýšenia 

migrácie vedeckých pracovníkov SAV na vysoké školy. SAV bude v tejto súvislosti návrh 

zákona pripomienkovať (vykoná J. Koppel). 

- Informáciu o príprave dokumentu „Národná cestovná mapa výskumných infraštruktúr“ podal 

P. Siman. Bol vypracovaný zoznam TOP prístrojov SAV po oddeleniach. 

- Analýzu čerpania finančných prostriedkov pridelených  SAV na prevádzku HPC výpočtových 

systémov projektu SIVVP a návrh východísk finančných nákladov SIVVP na rok 2017 podal P. 

Siman. 

- Dlhodobý zámer rozvoja Slovenskej akadémie vied (verzia 2.0.) bude doplnený o úlohy 

splnené k 31. 5. 2016 a následne zverejnený na webovej stránke SAV. Bude sa uskutočňovať 

periodická kontrola napĺňania dlhodobých cieľov SAV v intervale 6 mesiacov, strednodobých 

cieľov SAV v intervale 3 mesiacov, krátkodobých cieľov SAV mesačne na zasadnutiach P SAV 

- Boli prerokované požiadavky na úpravu rozpočtu organizácií  SAV na rok 2016. Schválené 

požiadavky viď zápisnica P SAV. 

- P SAV vzalo na vedomie informáciu o rozpise návrhu limitov príjmov a výdavkov kapitoly SAV 

na roky 2017-2019. Návrh Ministerstva financií počíta s miernym nárastom rozpočtu SAV 

- Bolo prerokované zriadenie novej príspevkovej organizácie SAV s názvom Centrum 

spoločných činností SAV Bratislava so sídlom na Dúbravskej č. 9, Bratislava k 1. 10. 2016,  so 

zámerom delimitácie referátu prevádzky areálu SAV na Dúbravskej ceste a referátu 

energetiky, výroby a rozvodu tepla na Dúbravskej ceste 9 (presun pracovných miest) vrátane 

príslušných úprav rozpočtu (kategórie 610, 620 a 630) a prechod správy dotknutých 

nehnuteľností na Centrum spoločných činností SAV Bratislava. Problematike bude venované 

aj mimoriadne zasadanie P SAV. 

- P SAV schválilo členov komisií VEGA 

- P SAV na základe výsledkov konkurzu Podporného fondu Š. Schwarza pridelilo 12 štipendií 

- Na základe úspešného konkurzu boli vymenované 2 nové riaditeľky ústavov SAV 

- J. Marušiak predložil návrh na registrovanie individuálnych profilov vedeckých pracovníkov 

SAV v platforme ORCID, a v tiež dal na zváženie vytvorenie digitálneho repozitára na 

ukladanie publikovaných výstupov vedy a výskumu v SAV pomocou Content Servera ARL 

- P SAV schválilo návrh členov akreditačného metapanelu. V reakcii na list riaditeľky CSPV SAV 

rozhodlo, že pracovisko bude vyhodnocované do minulosti na základe akreditačných 

dotazníkov vypracovaných za každú zlúčenú organizáciu (ÚEP SAV, PÚ SAV a SVÚ SAV) a 

celkové hodnotenie organizácie bude jedno pre CSPV SAV. 

 

K bodu 4 

- Výbor prerokoval odvolanie sa proti evaluačnému hodnoteniu UKTV BMC SAV, podpísané 

Prof. Ing. Oľgou Križanovou, DrSc. Výbor konštatoval, že výboru Snemu SAV neprináleží 

posudzovanie výsledkov evaluácie, ktorá prebieha v oddeleniach SAV. 

- Odborový zväz Veda a výskum bude informovaný o výsledkoch rokovania na Sneme SAV ku 

prizývaniu zástupcov odborových zväzov na jednotlivé rokovania. 



- Výbor sa dohodol, že na nadchádzajúcich zasadaniach P SAV sa spolu s predsedníčkou 

zúčastnia: 2. júna - R. Passia, mimoriadne zasadanie k zriadeniu Centra spoločných činností 

SAV Bratislava – Z. Kusá, 14. júla – F. Gömöry, 4. augusta – J. Palkovič. 

 

K bodu 5 

Zasadnutie bolo ukončené o 16:30. 

 

V Bratislave 20. 6. 2016 (upravené znenie) 

 

Zapísal: Karol Nemoga                                                                           K. Gmucová 

Overil: Fedor Gömöry                                                                  predsedníčka Snemu SAV 


