
Zápisnica zo 60. zasadnutia výboru Snemu SAV, 

ktoré sa konalo 13. 09. 2016 o 13:00 v zasadačke č. 11 v budove P SAV 

 

Prítomní: J. Gálik, K. Gmucová, Ľ. Kľučár, Z. Kusá, Ľ. Lacinová, K. Nemoga, R. Passia 

Ospravedlnení: Z. Bartošová, F. Gömöry, J. Palkovič  

Program: 

1. Otvorenie  

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Informácia o 39. zasadaní P SAV 

4. Príprava zasadania Snemu SAV 

5. Príprava volieb do P SAV 

6. Rôzne 

7. Záver  

Ad 1. Zasadnutie výboru snemu na základe poverenia predsedníčky snemu K. Gmucovej o 13:05 hod. 

otvorila a ďalej viedla Ľ. Lacinová. Vedenie zasadnutia prevzala K. Gmucová počas rokovania k bodu 

3, po jej návrate zo zasadnutia VR SAV. 

Ad 2. Program zasadania bol jednomyseľne schválený. Za zapisovateľa bol určený Ľ. Kľučár, 

overovateľom sa stal R. Passia. 

Ad 3. Ľ. Kľučár a K. Gmucová informovali výbor snemu o priebehu 39. zasadnutia P SAV, ktoré sa 

konalo vo štvrtok 8. septembra 2016. 

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

 P SAV sa venovalo kontrole plnenia krátkodobých (operačných) a strednodobých cieľov. 

Väčšia pozornosť bola venovaná projektu Beliana. V diskusii dominovali názory, aby bol 

pozorne kontrolovaný harmonogram plnenia jednotlivých cieľov tohto projektu, pričom je 

nevyhnutné financovať projekt v etapách a to vždy až po splnení predchádzajúceho cieľa. 

Zároveň bola zdôraznená potreba nastaviť termíny tak, aby bol nový zväzok dostupný vždy na 

veľtrhu Bibliotéka, prípadne na vianočnom trhu. Zároveň sa konštatovalo, že ani 

zdvojnásobenie rozpočtu pre tento projekt nezabezpečilo plnenie harmonogramu vydávania 

jednotlivých zväzkov encyklopédie. Cieľ, aby každá výskumná organizácia SAV mala 

doktorandské štúdium, zatiaľ nebol splnený pre tri organizácie III. OV. Je však 

pravdepodobné, že sa to podarí v krátkodobom horizonte dosiahnuť. Pozornosť bola venovaná 

aj etablovaniu platformy „Otvorená akadémia“. 

 P SAV schválilo vrátenie zvyšných 2% mzdových prostriedkov viazaných pre projekt 

SASPRO. 

 P SAV schválilo žiadosť ÚEFaT SAV o poskytnutie zálohy na rozpočet 2017 z dôvodu 

sťahovania pracoviska a zabezpečenia chodu chovnej stanice na Dobrej vode. 

 P SAV schválilo vytvorenie nového pracovného miesta záhradníka v KC Smolenice. 

 P SAV schválilo zlúčenie Botanického ústavu v Bratislave s Ústavom genetiky 

a biotechnológii rastlín v Nitre a zlúčenie bratislavského Ústavu molekulárnej fyziológie 

a genetiky s Ústavom biochémie a genetiky živočíchov v Ivanke pri Dunaji. 



 P SAV schválilo predĺženie doby riešenia projektu CE SlovSlav do konca roku 2016 bez 

navýšenia finančných prostriedkov. 

 P SAV schválilo vymenovanie prof. MVDr. Michala Nováka, DrSc., Dr. h. c., do funkcie 

riaditeľa Neuroimunologického ústavu SAV. 

 P SAV zobralo na vedomie slovné hodnotenie organizácií SAV hodnotiacim panelom 

a schválilo manuál hodnotenia pre Hodnotiaci panel. Materiály predložila predsedníčka 

Akreditačnej komisie M. Omastová, ktorá bola zároveň poverená oboznámiť panely ako aj 

organizácie s týmito dokumentmi. P SAV ďalej schválilo návrh organizácie stretnutí 

medzinárodných hodnotiacich panelov s akademickými obcami vedeckých organizácií, 

pričom po diskusii boli k účastníkom stretnutí zaradení aj členovia výboru Snemu SAV 

v úlohe pozorovateľov. Samotné hodnotiace zasadnutia panelov budú neverejné a zúčastnia sa 

na nich iba členovia panelov. Zoznam materiálov predložených v tlačenej podobe pri 

prezentácii organizácie bude mať iba odporúčací charakter, jednotlivé organizácie si môžu 

podľa vlastného uváženia a potrieb rozsah predložených materiálov upraviť. 

 P SAV sa v rozsiahlejšej diskusii venovalo problematike hodnotenia úrovne výskumu na 

Slovensku, do značnej miery iniciovanej zverejnenou štúdiou autorov Š. Jurajdu, S. 

Kozubeka, D. Municha, S. Škodu. Bolo navrhnuté evidovať od roku 2016 počty publikácií v 

jednotlivých kvartiloch a v decile obdobne, ako sa to robí v mnohých okolitých krajinách. 

Bude používaná aj databáza Scimago, ktorá má pre vedné oblasti humanitných a 

spoločenských vied lepšie pokrytie ako WoS. Prediskutovaná bola aj potreba kvalitatívnej 

kategorizácie monografických publikácií – bol spomenutý model ČR, ktorý na tieto účely 

využíva národný hodnotiaci panel zostavený špeciálne pre tento účel. V diskusii zaznela aj 

kritika autorov štúdie, ktorí obdobné numerické výsledky SR a ČR (z podobnej štúdie) 

hodnotili podstatne rozdielnym slovným komentárom, značne kritickejším v prípade 

hodnotenia vedeckej činnosti SR. Vzhľadom na závažnosť problematiky sa k tejto téme 

uskutoční 3. októbra 2016 mimoriadne zasadnutie P SAV. 

 P SAV schválilo osnovu Výročnej správy o činnosti SAV za rok 2016 a osnovu Správy 

o činnosti organizácie SAV za rok 2016, pričom minuloročnú osnovu doplnilo o počty 

publikácií v jednotlivých kvartiloch a v decile podľa WoS a Scimago. 

 P SAV schválilo podielovú správu nehnuteľnosti na Lomnickom štíte (doteraz vo výlučnej 

správe Astronomického ústavu SAV), medzi Astronomickým ústavom SAV a Ústavom 

experimentálnej fyziky SAV, vzhľadom na dlhodobé využívanie tohto majetku obidvoma 

organizáciami. 

 P. Šajgalík informoval o interpelácii podpísanej troma členmi Snemu SAV za Centrum 

spoločenských a psychologických vied SAV. Interpelujúci členovia snemu požiadali o 

stanovisko k e-mailu riaditeľky CSPV SAV M. Lubyovej, ktorý bol adresovaný M. 

Morovicsovi ohľadne platnosti uznesenia P SAV č. 1062. C, ktoré ukladá riaditeľke CSPV 

SAV zabezpečiť vypracovanie troch samostatných akreditačných dotazníkov za každú 

organizáciu, ktorá sa zlúčila do CSPV SAV (terajšie organizačné zložky), so spoločnou treťou 

časťou dotazníka - Research strategy and future development of the institute for the next five 

years (2016-2020). M. Lubyová spochybnila platnosť tohto uznesenia, keďže podľa jej názoru 

neboli dodržané niektoré body Rokovacieho poriadku P SAV. P SAV po diskusii 

konštatovalo, že uznesenie č. 1062 je platné a prijaté v súlade s Rokovacím poriadkom P SAV 

v nadväznosti na vyššie právne normy - Štatút SAV a Zákon o SAV. 

 10. októbra 2016 sa uskutoční návšteva Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport 

na pôde SAV. Stretnutie by sa malo okrem iného zamerať na prezentáciu vybraných 



vedeckých projektov SAV, ako aj na aktuálne otázky vednej politiky SR, vrátane 

pripravovaného zákona o v. v. i. 

Ad 4. Výbor prerokoval prípravu zasadnutia snemu, ktorý sa bude konať 22. septembra 2016. Výbor 

prediskutoval postup pri schvaľovaní zmeny Štatútu SAV, predloženej snemu Predsedníctvom SAV. 

Pozmeňujúce návrhy členov snemu budú akceptované hlasovaním snemu po komorách, ak pred týmto 

hlasovaním nedôjde k stiahnutiu materiálu povereným členom P SAV, ich predkladateľom. V diskusii 

zazneli aj návrhy, aby Štatút snemu, vrátane rokovacieho poriadku snemu, nebol súčasťou Štatútu 

SAV, ale aby predstavoval samostatný dokument schvaľovaný snemom. Tieto zmeny by bolo 

najvhodnejšie iniciovať pri príprave nového Štatútu SAV, po prijatí zákona o v. v. i. Z. Kusá 

predložila výboru snemu návrh na zmenu Štatútu Snemu SAV, ktorý by umožnil účasť členov 

akademickej obce SAV na zasadnutiach snemu. Vzhľadom na to, že podobný návrh snem neschválil 

na svojom poslednom zasadnutí 18. apríla 2016, výbor odporučil, aby sa diskusia k tejto otázke 

otvorila až pri príprave nového Štatútu SAV, ktorý bude potrebné vypracovať po prijatí zákona o 

v. v. i. Výbor dostal prostredníctvom Z. Kusej, predsedníčky 3. komory snemu, pozmeňovacie návrhy 

člena snemu V. Páleníka k zmene Štatútu SAV a k materiálom týkajúcim sa výkonového 

financovania. Keďže tieto materiály sú na snem predložené len na úvodnú diskusiu, budú tieto 

pripomienky iba predmetom všeobecnej diskusie. Výbor nakoniec navrhol predsedu mandátovej 

komisie (J. Gálik), predsedu návrhovej komisie (R. Passia), zapisovateľku (Ľ. Lacinová) 

a overovateľku zápisnice (Z. Kusá). 

Ad 5. Vzhľadom na kolíziu s termínom zasadnutia akreditačného panelu výbor navrhol úpravu 

pôvodného termínu zasadnutia komôr snemu v januári 2017. Výbor schválil znenie usmernenia k 

voľbám pre VR, ktoré bude po zasadnutí snemu doplnené o schválené termíny a rozoslané predsedom 

vedeckých rád organizácií SAV. 

Ad 6. K. Gmucová informovala o zasadnutí Vedeckej rady SAV. VR okrem iného prerokovala 

problematiku hodnotenia a výkonového financovania vedy a vyjadrila sa aj k príprave Národného 

programu výchovy a vzdelávania. VR odporučila ponechať externú akreditáciu študijných programov 

3. stupňa.  

Ad 7. K. Gmucová poďakovala prítomným za aktívnu účasť a zasadnutie výboru snemu ukončila o 

16:40 hod. 

 

V Bratislave, 30. 9. 2016  

 

Katarína Gmucová 

predsedníčka Snemu SAV 

Zapísal: Ľ. Kľučár 

Overil: R. Passia 


