
Zápisnica z 57. zasadnutia Výboru Snemu SAV, ktoré sa konalo dňa 7. 7. 2016  

v zasadačke č. 11 na Štefánikovej 49 v Bratislave od 13:00 do 14:55 

 

Prítomní: Zuzana Bartošová, Ján Gálik (Skype), Fedor Gömöry, Katarína Gmucová, Ľuboš Kľučár, Zuzana 

Kusá, Ľubica Lacinová, Karol Nemoga, Ján Palkovič, Radoslav Passia 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia, zapisovateľky a overovateľky 

3. Informácia o mimoriadnom zasadnutí P SAV dňa 6. 7. 2016 

4. Rôzne 

5. Záver 

 

K bodu 1 

Zasadnutie výboru otvorila predsedníčka snemu K Gmucová o 13:00 privítaním prítomných. 

 

K bodu 2 

Prítomní schválili navrhnutý program. Zapisovateľkou sa stala Z. Kusá, overovateľkou Ľ. Lacinová. 

 

K bodu 3 

O mimoriadnom zasadnutí P SAV dňa 6. 7. 2016 informovali Z. Kusá a K. Gmucová, ktoré sa ho za výbor 

Snemu SAV zúčastnili. Prvým bodom mimoriadneho zasadnutia bol návrh na zriadenie Centra spoločných 

činností SAV, ktorého súčasťou by sa mali stať Ústredný archív SAV, vydavateľstvo Veda, Kongresové 

centrum Smolenice, Výpočtové stredisko a Encyklopedický ústav SAV. Do tejto organizácie by mali byť 

delimitované Kongresové centrum Stará Lesná, referát prevádzky areálu SAV na Dúbravskej ceste 

a referát energetiky, výroby a rozvodu tepla na Dúbravskej ceste 9. Bod uviedol P. Šajgalík. Diskusia 

ukázala, že predložený reštrukturalizačný návrh je potrebné prediskutovať s dotknutými organizáciami, 

ktorých splynutie predpokladá, a získať ich písomné stanovisko s vecným, racionálnym zdôvodnením 

v prípade nesúhlasu. Konsenzus nastal v tom, že príslušné uznesenie bude charakterizovať návrh ako 

zámer, ktorý je podkladom pre ďalšie rokovania. V prípade Encyklopedického ústavu SAV, ktorý podľa 

vyjadrenia jeho riaditeľky preferuje zlúčenie s vedeckou organizáciou SAV a začal už v tomto smere 

podnikať určité kroky, je potrebné predložiť na augustové zasadanie P SAV alternatívnu predstavu o 

fungovaní takej zlúčenej organizácie. V diskusii sa otvorila aj otázka postavenia THS spoločenskovedných 

ústavov SAV a košickej THS po prechode na v. v. i. bez jednoznačného záveru. Odzneli odporúčania, aby 

bol materiál pri opätovnom predložení doplnený o informáciu o súčasnom a budúcom postavení 

všetkých špecializovaných a servisných organizácií SAV, teda aj tých, u ktorých sa neplánuje vplynutie do 

Centra spoločných činností.  

E. Višňovský informoval, že riaditeľom organizácií III. OV navrhol, aby vypracovali predstavy o 

konzorciách ústavov a uvažovali, čo s THS. M. Morovics oponoval voči názoru o nesystémovosti THS, 

ktorý odznel v diskusii, no súhlasil s návrhom odložiť diskusiu o osude THS, kým sa nevyjasní budúca 

štruktúra III. OV. 



Ďalším bodom rokovania bol návrh na úhradu nájomného za pozemok pod budovou literárnovedných 

ústavov SAV žiadateľovi Evanjelickej cirkvi a. v. Po rekapitulácii histórie sporu o nehnuteľnosť a právnych 

možností a obmedzení jeho riešenia predsedníctvo schválilo návrh uhradiť cirkvi dlžné nájomné za 

pozemok vo výške určenej súdnym znalcom SAV (13 563,30 € ihneď a následne 471,00 €/mesiac do 

odvolania). Prevod prostriedkov vlastníkovi zabezpečí THS ÚSV SAV. Príslušná suma sa uvoľní 

z centrálnych prostriedkov - z fondu havárií a nepredvídaných výdavkov, keďže ide o problém 

nespôsobený menovanými ústavmi ani THS. V diskusii odznela aj požiadavka, aby právna zástupkyňa SAV 

(THS SV SAV) pravidelne informovala predsedníctvo o vývoji sporu (o budovu Konventná 13) a aby v tom 

zmysle bola rozšírená jej zmluva. 

V ďalšom bode rokovania P SAV rozhodlo o prebytočnosti budov ÚBGŽ SAV v Ivanke pri Dunaji 

postavených na pozemkoch Spoločnosti Ježišovej a o prevode ich vlastníctva v súlade so zákonom o 

správe majetku štátu. 

Štvrtým bodom bola prezentácia projektov žiadajúcich o dotáciu zo štrukturálnych fondov so sumou NFP 

vyššou ako 10 miliónov EUR. P. Šajgalík upozornil, že v konkrétnej výzve môže jeden subjekt predkladať 

len jeden projekt – ústavy SAV sú považované za samostatné subjekty, takže zo SAV môže ísť viac 

projektov, no SAV ako právnická osoba môže predkladať len jeden projekt. Prvý projekt prezentoval K. 

Iždinský. Predkladateľom projektu je ÚMMS SAV, ktorý je na čele veľkého konzorcia. Ide o projekt 

odľahčovania automobilových karosérií s cieľom vytvoriť podmienky pre trvalé ukotvenie 

automobilového priemyslu s veľkým podielom domáceho know-how. Ďalší prezentovaný projekt 

Promatech II predstavil v zastúpení J. Duszu P. Samuely. Ide o pokračovanie projektu úspešného 

v predchádzajúcom období. Predkladatelia prejavili záujem, aby žiadosť bola podaná pod hlavičkou SAV 

ako právnickej osoby, ktorá bude, tak ako v predchádzajúcom období, koordinátorom projektu. Tým sa 

na projekt nebude vzťahovať 5%-ná spoluúčasť. Projekt združuje veľký počet partnerov, vrátane dvoch 

košických univerzít a US Steelu. Projekt neráta so stavbami, len s prístrojovým vybavením. To zostane 

v monitorovacom období vo vlastníctve štátu. Vzhľadom na to, že iné žiadosti o zastrešenie projektu SAV 

ako právnickou osobou na rokovanie P SAV neboli predložené, P SAV schválilo zastrešenie projektu. J. 

Koppel doplnil, že potenciálni žiadatelia o  zastrešenie podávaného projektu SAV boli informovaní, že na 

dnešnom zasadnutí sa bude o veci rozhodovať.  

V rámci bodu Rôzne M. Omastová informovala o stave zostavovania hodnotiacich panelov. Panel pre I. 

OV ešte nie je kompletný, panel pre III. OV naráža na problémy s časovými možnosťami oslovených – 

všeobecná požiadavka je skracovať čas na návštevy v organizáciách. Panelisti signalizujú, že sú schopní 

navštíviť tri až štyri ústavy za deň. E. Višňovský informoval o problémoch s financovaním prestavby 

budovy pre literárnovedné ústavy, konkrétne s dobudovaním sietí. Odznela informácia, že nefunguje 

prístup k databáze EBSCO , predpokladá sa jej sprístupnenie v auguste. M. Omastová informovala tiež o 

rokovaní SK UNESCO, bude sa schvaľovať nový štatút a je potrebné nominovať zástupcov pre jednotlivé 

pracovné komitéty. V rámci Rôzneho tiež odznela informácia, že sťažnosť ôsmich osobností vedy na 

podmienky prístupu k vysokovýkonnému počítaču Aurel bola prešetrená Odborom kontroly SAV so 

záverom, že je neopodstatnená. 

V diskusii k bodu 3 sa niektorí členovia výboru vyjadrili, že informácia o povinnosti informovať P SAV 

o predkladaných veľkých projektoch na výzvy zo štrukturálnych fondov, mohla byť vedeniami niektorých 



organizácií aj prehliadnutá, a preto by bolo vhodné túto informáciu pri ďalšej výzve zopakovať. Po 

diskusii výbor prijal nasledujúce uznesenie: 

„Výbor Snemu SAV odporúča P SAV, aby určený člen P SAV v spolupráci s príslušným odborom Ú SAV 
pravidelne informoval riaditeľov organizácií o vypísaných výzvach v rámci štrukturálnych fondov, ako aj o 
termíne prerokovania návrhov veľkých projektov (nad 10 mil. EUR) na P SAV.“  
 

K bodu 4  

V rámci bodu Rôzne členovia výboru diskutovali o výhodách a problémoch spájania ústavov pred prijatím 

zákona o v. v. i. Z. Kusá sa vyjadrila kriticky k prezentovaným dôvodom tlaku na spájanie ústavov, ktoré 

možno zhrnúť do tvrdenia „malé ústavy neprežijú“. Podľa jej názoru pre takéto tvrdenie nie sú v tejto 

chvíli vecné dôvody. Členky a člen pracovnej skupiny pre prípravu výkonového financovanie informovali 

o práci skupiny. Následne členovia výboru diskutovali o rôznych možnostiach a kritériách pre výkonové 

financovanie na báze ročných evaluácií, ktoré by zohľadňovalo aj kvalitu výkonov. Podľa Z. Kusej by sa 

centrálne posudzovanie nemalo snažiť o veľmi detailné špecifikovanie výkonov, to podľa nej patrí do rúk 

vedenia konkrétnych ústavov a má sa týkať konkrétnych pracovníkov. F. Gömöry navrhoval, aby sa 

okrem kvality publikácií/kvalitných publikácií posudzovala len popularizačná aktivita, expertízy pre 

decíznu sféru/aplikácie a doktorandské štúdium. Prítomní sa zhodli, že hodnotenie týchto oblastí je 

dôležité, no zároveň aj veľmi zložité, preto týmto témam treba venovať väčšiu a sústavnejšiu pozornosť 

nielen v pracovnej skupine. K. Nemoga upozornil na problémy, ktoré môže spôsobiť požiadavka 

publikovať po roku 2020 všetky výsledky financované z verejných zdrojov v Open Access.  

K bodu 5 

Po skončení diskusie predsedníčka poďakovala členom výboru za účasť a o 14:55 ukončila zasadnutie.  

 

V Bratislave, 13. 7. 2016 

 

Zapísala: Z. Kusá      K. Gmucová 

Overila: Ľ. Lacinová      predsedníčka Snemu SAV 


