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Zápisnica z 56. zasadnutia výboru Snemu SAV, ktoré sa konalo v pondelok 20. 6. 2016 

v zasadačke 11 na Štefánikovej 49 od 9:00 hod. 

 

Prítomní: Ján Gálik (Skype), Katarína Gmucová, Ľuboš Kľučár, Zuzana Kusá, Ľubica 

Lacinová, Karol Nemoga, Ján Palkovič, Radoslav Passia 

Ospravedlnení: Zuzana Bartošová, Fedor Gömöry 

 

Navrhnutý program: 

1. Otvorenie  

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Informácia o 37. zasadnutí P SAV 

4. Rôzne 

5. Záver 

 

K bodu 1  

Predsedníčka snemu K. Gmucová o 9:00 hod. privítala prítomných a otvorila zasadnutie 

výboru snemu. 

 

K bodu 2 

Výbor jednomyseľne schválil program zasadnutia predložený predsedníčkou snemu.  

Za zapisovateľa bol určený Radoslav Passia, overovateľom sa stal Ján Palkovič.  

 

K bodu 3 

Radoslav Passia informoval výbor snemu o priebehu 37. zasadnutia P SAV, ktoré sa konalo 

vo štvrtok 2. 6. 2016 a za výbor snemu sa na ňom zúčastnili R. Passia a J. Palkovič. 

Zasadnutie P SAV otvorila a viedla podpredsedníčka SAV pre výskum E. Majková, predseda 

SAV prof. P. Šajgalík sa z rokovania pre iné pracovné povinnosti ospravedlnil.  

V úvode vedecký sekretár SAV D. Gálik informoval o priebehu a výsledkoch zahraničných 

pracovných ciest: D. Gálik sa zúčastnil na zasadnutí Dunajskej akadémie v Ľubľane, 

konštatoval veľkú rozmanitosť prezentovaných tém, išlo podľa neho skôr o prednáškové 

podujatie než pracovné rokovanie; p. Bibová z OMS sa v ČR zúčastnila na podujatí Korea – 

V4 Working Level Meeting Event Outline; p. Barančík sa zúčastnil na konferencii 

QUANTUM EUROPE 2016: A NEW ERA OF TECHNOLOGY v Holandsku a na 

konferencii ERA-NET NEURON Cofund Meeting-H 2020.; Ing. Oszlányi z Ústavu krajinnej 

ekológie SAV sa zúčastnil na riadnom zasadnutí EASAC (European Academies Science 
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Advisory Council - Environment Steering Panel) a na oslavách 15. výročia založenia EASAC 

v nórskom Osle, na tomto podujatí bola prítomná aj členka P SAV D. Ježová. 

M. Morovics informoval o aktuálnom priebehu súdneho sporu o budovu a pozemok 

literárnovedných ústavov na Konventnej ul., riaditeľka THS navrhla uhradiť aspoň časť 

nájmu požadovaného Evanjelickou cirkvou augsb. vyznania. Evanjelická cirkev podala 

sťažnosť na súdneho znalca SAV, podľa stanoviska ministerstva spravodlivosti je znalecký 

posudok znalca evanjel. cirkvi bližšie objektívnemu stavu. THS v tejto chvíli navrhuje 

rokovať o mimosúdnej dohode a o výške nájomného. Správu M. Morovicsa P SAV zobralo 

na vedomie. 

O ekonomických a rozpočtových otázkach informoval členov predsedníctva J. Koppel, 

predsedníctvo schválilo jednotlivé žiadosti organizácií SAV na pridelenie finančných 

prostriedkov, resp. refundáciu nákladov na rekonštrukcie (havarijné stavy, voda, kúrenie 

a pod.). Išlo o Ústav zoológie (havária kúrenia), Ekonomický ústav (havária soc. zariadení), 

Ústav ekológie lesa (rekonštrukcia kotolne), Ústav hydrológie (likvidácia chemikálií, 

sťahovanie) a BMC (sťahovanie prístrojov). P SAV neschválilo dofinancovanie 5% 

spoluúčasti Ústavu anorganickej chémie na projekte UVP STU.  

P SAV vzalo na vedomie materiál „Informácia o potrebe mzdových prostriedkov vyčlenených 

na SASPRO na r. 2016“, uložilo predložiť na zasadnutie P SAV v septembri 2016 návrh na 2. 

etapu vrátenia viazania mzdového fondu vyčleneného pre SASPRO. Predsedníctvo zobralo na 

vedomie návrh podpredsedu pre 2. OV SAV a odporučenie Ekonomickej komisie SAV zo 

dňa 31. 5. 2016 na ponechanie 50 % z predaja nehnuteľného majetku pre potreby ÚBGŽ SAV 

a súhlasilo s poskytnutím pôžičky vo výške 70 700 € na kompenzáciu vnútorného vybavenia 

pre nové sídlo ÚBGŽ SAV splatnej po úspešnej realizácii prevodu vlastníctva. 

J. Koppel predložil aj Správu o zúčtovaní finančných vzťahov SAV so štátnym rozpočtom za 

rok 2015, ktorú P SAV schválilo.  

Materiál Pridelenie kapitálových výdavkov pre informačné a komunikačné technológie 

predložil P. Siman a predsedníctvo v súlade s ním schválilo pridelenie kapitálových výdavkov 

pre jednotlivé organizácie SAV.  

M. Morovics predložil materiál k opakovaným žiadostiam THS ÚSV SAV o finančnú 

podporu spolu s návrhom systémového riešenia financovania organizácie. Z diskusie členov P 

SAV vyplynulo, že treba určiť mechanizmy dlhodobého fungovania THS, pripomenulo sa, že 

THS obsluhuje nielen ústavy 3. oddelenia vied, ale aj celoakademické pracoviská (knižnica, 

archív, encyklopedický ústav). P SAV schválilo ako trvalú zmenu doplnenie mzdového fondu 

THS pri minimálnych mzdách o 480 eur mesačne; na rokovanie P SAV 6. júla sa má pripraviť 

nový materiál o THS, kde treba lepšie zdôvodniť dôvody navýšenia mzdového fondu, resp. 

prípadného navýšenia personálneho stavu organizácie. 

Ďalej predsedníctvo prerokovalo Stanovisko Etickej komisie SAV k podnetu Ústavu 

molekulárnej fyziológie a genetiky SAV. Materiál predložil D. Gálik. Podnet Ústavu 

molekulárnej fyziológie a genetiky SAV na prešetrenie porušenia Autorského zákona a 

Etického kódexu SAV (neuvedenie afiliácie k ústavu na vedeckých výstupoch) prerokovala 
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Etická komisia SAV na svojich zasadnutiach 7. 12. 2015 a 11. 4. 2016. P SAV zobralo 

informáciu na vedomie a uložilo predsedovi etickej komisie D. Gálikovi postupovať v zmysle 

stanoviska komisie.  

Ďalším bodom programu bolo predstavenie a schvaľovanie kandidátov na riaditeľov ústavov: 

Geografický ústav SAV – dr. Michniak, Ústav etnológie SAV – dr. Podolinská. Obaja 

riaditelia boli po svojich prezentačných vystúpeniach a následnej diskusii predsedníctvom 

akadémie schválení. 

Informáciu o rokovaniach k návrhu novely zákona 553/2003 Z.z. predložil J. Koppel, podľa 

jeho slov sa bude pokračovať v úsilí za mzdové zrovnoprávnenie vedeckých pracovníkov 

s učiteľmi. P SAV uložilo iniciovať ďalšie rokovania o úprave návrhu novely zákona č. 

553/2003 Z. z. s cieľom zahrnúť vedecko-výskumných pracovníkov do tabuľky 5a. 

Materiál k výberu projektov navrhnutých na financovanie z rozpočtu SAV na základe výzvy 

Joint Call 2015 'Resources and Sustainability' projektu 7.RP EÚ KONNECT predložil D. 

Gálik. Návrhy projektov prezentovali riešiteľky – J. Mičová a M. Omastová. 

P SAV zobralo na vedomie výsledok hodnotenia návrhov projektov a schválilo v súlade s 

podmienkami spoločnej výzvy KONNECT financovanie 2 projektov na obdobie 24 mesiacov 

do výšky 80 000 € pre oba projekty: Dye-sensitized solar cell based on perovskite solid – state 

(Mária Omastová, Ústav polymérov SAV, spoluriešiteľ: Eva Majková, Fyzikálny ústav 

SAV); Nanostructured hybrid organic-inorganic solar cells (Júlia Mičová, Chemický ústav 

SAV). 

Prerokoval sa aj bod Výber projektov navrhnutých na financovanie z rozpočtu SAV na 

základe výzvy TRANSCAN-2 Joint Call 2014 COFUND „Translational research on human 

tumour heterogeneity to overcome recurrence and resistance to therapy“. Svoj projekt 

„Multiple myeloma intra-clonal heterogenity: evolution and implications of targeted therapy“ 

predstavila Jana Jakubíková z Ústavu experimentálnej onkológie SAV (BMC). P SAV 

zobralo na vedomie výsledok hodnotenia projektov v rámci tejto výzvy a uložilo uzavrieť 

zmluvu o financovaní projektu (na rok 2016 vo výške 17500 Eur).  

Návrh pridelenia finančných prostriedkov z rozpočtu SAV na podporu projektov MVTS v 2. 

etape r. 2016 predložila M. Omastová. P SAV schválilo rozpis finančných prostriedkov na 

podporu projektov MVTS v 2. etape r. 2016 vo výške 30 258 € (z toho 9 833 € v RO a 20 425 

€ v PO). 

V oblasti medzinárodných stykov P SAV schválilo pracovnú cestu predsedu SAV do 

Macedónska, kde sa zúčastní na slávnostnom zasadnutí Macedónskej akadémie vied a umení 

pri príležitosti 1 100. výročia úmrtia svätého Klimenta Ochridského, ako aj pracovnú cestu J. 

Lapina do Japonska na seminár v oblasti transferu technológií v Tokiu. 

27. júna sa uskutoční workshop Consultation of Science and Technology o vedeckej 

spolupráci s Taiwanom, referoval o ňom D. Gálik, Taiwanskí partneri majú záujem 

o rozšírenie spolupráce aj s vedcami mimo SAV a o podnikateľskú sféru. 
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O seminári Významné osobnosti SAV informoval J. Marušiak. D. Ježová predstavila program 

vyhodnotenia súťaže mladých vedeckých  pracovníkov SAV do 35 rokov v Košiciach, ktorý 

sa uskutočnil 9. júna 2016 v Košiciach.  

P SAV odvolalo prof. Dr. Jószefa Gyulaia, D.Sc. z pozície člena Hodnotiacej komisie 

programu SASPRO pre 1. OV SAV. P SAV schválilo návrh na vypísanie výberového konania 

na obsadenie funkcie riaditeľa Neuroimunologického ústavu SAV v Bratislave.     

Ďalej P SAV súhlasilo s rozhodnutím o prebytočnosti nehnuteľného majetku štátu v správe 

Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV (areál na Račianskej ul.) a nehnuteľného 

majetku štátu v správe Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky SAV na Vlárskej ul., ktoré 

predložil a zdôvodnil J. Koppel. Prevod správy/vlastníctva špecifikovaných nehnuteľností 

bude závislý od výsledku ponukového konania. 

M. Omastová informovala o priebehu príprav akreditácie – hotový je panel pre 2. oddelenie, 

pre 3. oddelenie existuje návrh, ktorý ešte nie je potvrdený, panel pre 1. oddelenie ešte nie je 

zostavený. 

 

K bodu 4 

Výbor snemu prediskutoval niektoré body zo správy R. Passiu z 37. zasadnutia P SAV. 

Väčšiu pozornosť venoval v diskusii najmä situácii a ekonomicko-administratívnej 

perspektíve THS USV SAV a aktuálnym otázkam pripravovanej akreditácie ústavov SAV.  

Výbor snemu ďalej prerokoval list podpredsedníčky SAV E. Majkovej zo dňa 18. 6. 2016 

adresovaný predsedníčke snemu K. Gmucovej, v ktorom E. Majková reagovala na znenie 

zápisnice z 55. zasadnutia výboru snemu, konkrétne na časť týkajúcu sa programov ERA-

NET. Výbor snemu sa rozhodol upresniť pôvodné znenie zápisnice nasledujúcim spôsobom: 

Do zápisnice z 55. zasadnutia výboru snemu sa vloží poznámka, že zápisnica z 56. zasadnutia 

výboru snemu (aktuálna zápisnica) obsahuje podstatné doplňujúce informácie z listu E. 

Majkovej k danej problematike: 

SAV svojou účasťou v programe ERA-NET nahrádza aktivity, ktoré na národnej úrovni 

výrazne absentujú. Bolo by vhodné, aby aj tímy z vysokých škôl a ďalšie výskumné 

subjekty mali možnosť zapojiť sa do tejto formy medzinárodnej spolupráce, ktorá 

vytvára predpoklady pre vznik partnerstiev v ďalších projektoch Horizont 2020. Keďže 

SAV zo svojho rozpočtu nemôže hradiť účasť výskumných tímov mimo SAV, navrhujeme 

vytvoriť na MŠVVaŠ SR rezervu účelových prostriedkov, ktorými by sa financovala 

účasť úspešných kolektívov z univerzít a čiastočne aj z SAV. Treba zdôrazniť, že 

vzhľadom na schému COFUND sa časť vložených prostriedkov vráti. 

SAV by na základe dohody s MŠVVaŠ SR mohla v existujúcich a i budúcich konzorciách 

zastupovať nielen výskumné tímy zo SAV, ale aj ďalších subjektov výskumu. SAV by 

pritom mohla ponúknuť svoje skúsenosti s účasťou v konzorciách ERA-NET, správou a 

administráciou projektov, potrebné odborné a personálne zabezpečenie, a v 

neposlednom rade aj vytvorené kontakty. 
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Inou možnosťou je riešenie prostredníctvom nového ERA-NET programu APVV. APVV 

by podobne ako SAV mohla vstupovať do nových konzorcií a jej rozpočet by sa posilnil 

sumou, ktorá by bola účelovo viazaná na podporu účasti úspešných výskumných tímov 

zo Slovenska v projektoch ERA-NET. Tým by sa vytvorili systémové predpoklady pre 

účasť všetkých subjektov VaV v programoch ERA-NET. Aj v tomto prípade môže SAV 

pomôcť svojimi skúsenosťami. 

Program ERA-NET sa stal súčasťou schémy COFUND, čo znamená, že časť 

prostriedkov (až do výšky 30 %), ktoré agentúry vložia do podpory projektov, bude 

refundovaná z prostriedkov EÚ. 

List v tomto zmysle bol zaslaný ministrovi prof. Plavčanovi a pán minister navrhuje 

bilaterálne rokovania. 

SAV nemá záujem vzdať sa členstva v súčasných konzorciách ERAnet, návrh sa týka 

budúcich konzorcií. V súčasnosti sa završuje vstup do konzorcia zameraného na 

biodiverzitu v priebehu prípravy je vstup SAV do konzorcia pre spoločenské a 

humanitné vedy. 

 

Termín ďalšieho zasadnutia výboru bol určený na štvrtok 7. júla 2016.  

 

K bodu 5 

K. Gmucová poďakovala prítomným za aktívnu účasť a o 11:05 hod. uzavrela rokovanie.  

 

V Bratislave 3. 7. 2016  

Zapísal: Radoslav Passia                                      Katarína Gmucová 

Overil: Ján Palkovič                                        predsedníčka Snemu SAV 


