
 

 Zápisnica z 59. zasadnutia výboru Snemu SAV, ktoré sa konalo v utorok 9. 8. 2016 

v zasadačke č. 11 na Štefánikovej 49 od 13:00 hod. 

 

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

Kusá, Ján Palkovič, Radoslav Passia 

Ospravedlnení: Ľubica Lacinová, Karol Nemoga 

 

Navrhnutý program: 

1. Otvorenie  

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Informácia o 38. zasadnutí P SAV 

4. Príprava zasadania Snemu SAV 

5. Príprava volieb do P SAV 

6. Rôzne 

7. Záver 

 

K bodu 1  

Predsedníčka snemu K. Gmucová o 13:00 hod. privítala prítomných a otvorila zasadnutie výboru 

snemu. 

 

K bodu 2 

Výbor jednomyseľne schválil program zasadnutia predložený predsedníčkou snemu. Za 

zapisovateľa bol určený Ján Palkovič, overovateľom sa stal Ján Gálik. 

 

K bodu 3 

J. Palkovič a K. Gmucová informovali výbor snemu o priebehu 38. zasadnutia P SAV, ktoré sa 

konalo vo štvrtok  4. 8. 2016 a za výbor snemu sa na ňom zúčastnili K. Gmucová a J. Palkovič. 

 

Zasadnutie P SAV otvoril a viedol predseda SAV prof. P. Šajgalík. Z priebehu rokovania 

vyberáme: 

 

– D. Gálik informoval o konaní mimoriadneho zasadnutia Valného zhromaždenia ICSU, ktoré 

sa uskutoční v Oslo 24. októbra 2016. Pôjde o spoločné mimoriadne valné zhromaždenie 

ICSU a ISSC. Predmetom rokovania budú budúce vzťahy medzi ICSU a ISSC, plánované 

zlúčenie obidvoch organizácií do jednej a hlasovanie o rozšírení mandátu Výkonnej rady 

ICSU (Executive Board ) o 1 rok, t. j. do októbra 2018. 

– Evanjelickej cirkvi a.v. bolo uhradené nájomné v súlade so znaleckým posudkom nášho 

súdneho znalca. Súd zamietol návrh Evanjelickej cirkvi a.v. na určenie vlastníckeho práva k 

budove na Konventnej 13 v Bratislave a na vypratanie nehnuteľnosti.  

– Predsedníctvo venuje a bude venovať pozornosť téme Štátnej vednej politiky, ktorá by mala 

byť širšie koncipovaná ako RIS3. 



– Virtuálne Centrum pre spoločenské výzvy treba prepojiť s Otvorenou akadémiou, čo bude 

prerokované na niektorom z nasledujúcich zasadaní P SAV.  

– Riaditeľka Encyklopedického ústavu bude vyzvaná na predloženie harmonogramu 

a dôvodov meškania vydania 8. zväzku Encyclopaedie Beliana. 

– Prebehli rokovania o zriadení Centra špecializovaných činností, P SAV má súhlas 

niektorých dotknutých organizácií. 

– Riešila sa aj otázka výkonového financovania, na septembrové zasadanie Snemu SAV budú 

predložené materiály k tejto téme na úvodnú diskusiu. Predstava je, že pilotná evaluácia 

podľa nového modelu prebehne v r. 2017, avšak bez vplyvu na mzdové fondy vedeckých 

organizácií, pretože pôjde o overenie nového modelu bonifikácie.  

– V súvislosti s povinnosťou vytvárať pre všetky odborové organizácie pôsobiace na pôde 

SAV rovnaké podmienky a zároveň zabezpečiť funkčnosť a efektívnosť plnenia všetkých 

úloh Predsedníctva SAV bol prerokovaný návrh na zmenu Štatútu SAV, ktorý bude 

predložený Snemu SAV na schválenie. Podľa návrhu by mali byť predstavitelia odborových 

zväzov pôsobiacich na pôde SAV prizývaní iba na prerokovanie materiálov, ktoré sa týkajú 

pracovných a sociálnych záujmov a mzdových nárokov ich členov. Prítomní zástupcovia 

Odborového zväzu pracovníkov Slovenskej akadémie vied proti tomuto návrhu protestovali. 

– Bol prerokovaný stav akreditačného procesu vrátane zloženia hodnotiacich panelov pre 

hodnotenie vedeckých organizácií SAV a podaná informácia o stretnutí s Metapanelom. 

Tiež bola prerokovaná doterajšia komunikácia s riaditeľkou Centra spoločenských 

a psychologických vied SAV a prijaté uznesenie, že má do 31. 8. 2016 doručiť samostatné 

akreditačné dotazníky za každú organizáciu, ktorá sa zlúčila do CSPV SAV (terajšie tri 

organizačné zložky), so spoločnou treťou časťou dotazníka. 

– Bratislavský samosprávny kraj, ktorý chce iniciovať vyhlásenie Národného parku 

Podunajsko v povodí rieky Dunaj na Slovensku, požiadal SAV o podporné stanovisko k 

tomuto zámeru. Predsedníctvo SAV tento projekt plne podporuje. 

 

K bodu 4 

Výbor sa zaoberal prípravou septembrového zasadania Snemu SAV. Členovia výboru sa zhodli na 

termíne 22. 9. 2016 (štvrtok) o 11:00 hod. a schválili nasledujúci program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Voľba pracovných komisií (mandátovej a návrhovej), zapisovateľa a overovateľa 

4. Kontrola plnenia uznesení Snemu SAV 

5. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu zmeny Štatútu SAV 

6. Informácia o príprave volieb P SAV pre funkčné obdobie 2017-2021, prerokovanie a 

schvaľovanie harmonogramu volieb 

7. Informácia o aktuálnych témach v živote SAV 

8. Informácia o čerpaní rozpočtu SAV  

9. Predstavenie návrhu zásad výkonového financovania 

10. Rôzne 

11. Záver 

Pracovné komisie, zapisovateľa a overovateľa výbor určí na svojom septembrovom zasadaní. 

V súvislosti s prizývaním hostí na septembrový snem sa opäť vynoril problém otvorenosti zasadaní 

Snemu SAV. V prípade septembrového snemu sa diskusia viedla o prítomnosti zástupcov obidvoch 



odborových organizácií pôsobiacich na pôde SAV (OZ pracovníkov SAV a OZ VaV) na tomto 

konkrétnom zasadaní snemu. Výbor schválil ich účasť v pomere hlasov 5 za, 2 proti a 1 sa zdržal 

hlasovania.  Výbor takisto poveril predsedníčku snemu trvalo prizývať JUDr. A. Štaffovú a PhDr. 

S. Ščepána (resp. zástupcu referátu pre komunikáciu a médiá) a v prípade neprítomnosti 

podpredsedu SAV pre ekonomiku J. Koppela prizvať vedúceho Úradu SAV Ing. J. Malíka.  

 

K bodu 5 

V rámci prípravy volieb členovia výboru v diskusii prerokovali, spresnili a schválili návrh 

Harmonogramu volieb kandidátov na členov P SAV, ktorý bude predložený na schválenie na 

septembrovom zasadaní snemu. Predsedníčka snemu ďalej predostrela na diskusiu viacero otázok 

týkajúcich sa nastávajúcich volieb do P SAV a Snemu SAV pre funkčné obdobie 2017 – 2021, 

menovite text usmernenia pre vedecké rady, otázku zachovania zástupcu vo výbore pre 

špecializované organizácie, ak ich počet v budúcom období klesne na tri a určenie vedeckých 

organizácií, ktoré budú voliť členov snemu navrhnutých špecializovanými organizáciami, resp. 

organizačnými zložkami. 

Členovia výboru sa dohodli, že tieto otázky uzavrú na svojom septembrovom zasadnutí. 

Výbor prerokoval a schválil Zoznam kvalifikovaných organizačných súčastí organizácií SAV 

s právom mať zástupcu v Sneme SAV a poveril predsedníčku snemu, aby zabezpečila jeho 

zverejnenie na webovej stránke SAV.  

 

K bodu 6 

Členovia výboru si rozdelili svoju účasť na septembrovom, októbrovom, novembrovom 

a decembrovom zasadnutí Predsedníctva SAV. V septembri sa zúčastní Ľ. Kľučár, v októbri F. 

Gömöry, v novembri Z. Bartošová a v decembri Z. Kusá. 

 

K bodu 7 

Predsedníčka snemu K. Gmucová poďakovala prítomným členom za aktívnu účasť a zasadanie 

výboru ukončila o 16:18 hod. 

 

 

V Bratislave 16. 8. 2016  

Zapísal: Ján Palkovič                                                                Katarína Gmucová 

Overil: Ján Gálik                                                                  predsedníčka Snemu SAV 

 

 

  



PRÍLOHY: 

 

Harmonogram volieb kandidátov na členov Predsedníctva Slovenskej akadémie vied 

vo funkčnom období 2017 – 2021 

(návrh schválený výborom Snemu SAV dňa 9. 8. 2016) 

 

Do 7. 12. 2016 vrátane  

Doručenie návrhov na voľbu kandidátov na členov P SAV na sekretariát Predsedníctva SAV.1 

12. 12. – 16. 12. 2016  

Otváranie obálok s návrhmi na voľbu kandidátov na členov P SAV na zasadaní výboru Snemu SAV, kontrola 

úplnosti návrhov.  

12. 1. 2017  

Plenárne zasadnutie Snemu SAV – prezentácia kandidátov na členov P SAV pred plénom Snemu SAV, 

odpovede na otázky členov snemu. 

16. 1. – 20. 1. 2017  

Zasadnutia komôr Snemu SAV – odpovede na otázky členov komôr a prvý stupeň volieb. Vyhlásenie 

výsledkov prvého stupňa volieb. 

2. 2. 2017 

Plenárne zasadnutie Snemu SAV - odpovede na otázky členov snemu a voľba kandidátov na členov P SAV 

plénom Snemu SAV. Vyhlásenie výsledkov volieb.  

V prípade zvolenia úplného predsedníctva: voľba kandidáta na predsedu SAV. Vyhlásenie výsledkov volieb.  

 

V prípade nezvolenia úplného predsedníctva alebo kandidáta na predsedu SAV:  

Schválenie harmogramu doplňovacích volieb kandidátov na členov P SAV, prípadne nových volieb kandidáta 

na predsedu SAV. (snem, 2. 2. 2017) 

 

 

                  Katarína Gmucová 

  predsedníčka Snemu SAV 

 

 

 

 

                                                           
1 Návrhy je možné podať osobne najneskôr do 15:00 hod. na sekretariát Predsedníctva SAV, resp. poštou ako 

doporučenú zásielku na adresu: Sekretariát Predsedníctva SAV, Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1. 

Návrhy je potrebné návrhy podať (poslať) v zalepenej obálke, na obálke musí byť uvedený odosielateľ a napísané: 

„Neotvárať – voľby do P SAV”. Pre zásielku odoslanú poštou je rozhodujúci dátum odoslania na poštovej pečiatke. 

 



Zoznam kvalifikovaných organizačných súčastí organizácií SAV  

s právom mať zástupcu v Sneme SAV  
vedený výborom Snemu SAV v zmysle článku I, bodu (2) Štatútu Snemu SAV 

 

 

I. komora Snemu SAV: 

1. Geologický odbor, Ústav vied o Zemi SAV  
(Geologický ústav SAV do 30. 6. 2015) 

2. Geofyzikálny odbor, Ústav vied o Zemi SAV  
(Geofyzikálny ústav SAV do 30. 6. 2015) 

 

 

II. komora Snemu SAV: 

1. Ústav experimentálnej endokrinológie, Biomedicínske centrum SAV  
(Ústav experimentálnej endokrinológie SAV do 31. 12. 2015) 

2. Ústav experimentálnej onkológie, Biomedicínske centrum SAV 
(Ústav experimentálnej onkológie SAV do 31. 12. 2015) 

3. Ústav klinického a translačného výskumu, Biomedicínske centrum SAV 
(Molekulárno-medicínske centrum SAV do 31. 12. 2015) 

4. Virologický ústav, Biomedicínske centrum SAV 
(Virologický ústav SAV do 31. 12. 2015) 

 

 

III. komora Snemu SAV: 

1. Prognostický ústav, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 
(Prognostický ústav SAV do 30. 9. 2015) 

2. Spoločenskovedný ústav, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 
(Spoločenskovedný ústav SAV do 30. 9. 2015) 

3. Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 
(Ústav experimentálnej psychológie SAV do 30. 9. 2015) 

 

 

 

9. augusta 2016 

 

 

         Katarína Gmucová 

             predsedníčka Snemu SAV 

 

 

 

 

Úplný zoznam členov Snemu SAV je na webovej stránke Snemu SAV. 

 

 

 

 


