
 

Zápisnica z 61. zasadnutia výboru Snemu SAV, 

ktoré sa konalo 25. 10. 2016 v zasadačke 11A, na Štefánikovej 49, od 13:00. 

 

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

Palkovič, R. Passia 

 

Program: 

 

1. Otvorenie  

2. Schválenie programu zasadania 

3. Informácia o mimoriadnom zasadnutí PSAV 

4. Informácia o  40. zasadaní P SAV 

5. Rôzne 

6. 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 F. Gömöry a za overovateľa J. Palkovič. Program zasadnutia bol schválený. 

K bodu 3 

O mimoriadnom zasadnutí Predsedníctva SAV referovala K. Gmucová. Najdôležitejším bodom 

rokovania bola otázka hodnotenia a financovania výskumných organizácií. Vzhľadom na komplexnosť 

problematiky sa jej PSAV bude venovať na viacerých zasadnutiach, toto prvé bolo zamerané len na 

publikovanie vo vedeckých časopisoch. Podnetom na jeho zvolanie bol otvorený list, ktorý dostal 

predseda SAV od predstaviteľov vedeckej komunity 3. oddelenia vied SAV. Obsahom listu bol 

spoločný apel jeho autorov na predsedu SAV, aby pri komunikácii navonok preukázal viac podpory 

spoločenským a humanitným vedám, nakoľko sa v poslednom čase šíri mienka, že ich úroveň a kvalita 

ďaleko zaostávajú za svetovými štandardmi, ako aj za domácimi spoločenskými očakávaniami. 

Predseda SAV prezentoval  predbežnú analýzu časopiseckých výstupov, ktorú vypracovala Ústredná 

knižnica SAV, pričom bola použitá databáza ELVYS. Z tejto analýzy o. i. vyplynulo, že hoci časopisecký 

publikačný priestor pre veľkú väčšinu disciplín 3. OV SAV vo svete existuje, kolegovia z 3. OV SAV ho 

využívajú nedostatočne, a častokrát publikujú v časopisoch, ktoré nie sú pokryté databázami. 

Podklady z ÚK SAV rozpošle predseda členom P SAV a predsedníčkam komôr Snemu SAV. 

V rozsiahlej diskusii odzneli najmä tieto pripomienky, resp. návrhy: 

• vychádzať z analýzy, ktorú urobila SKVH, a výsledkom ktorej bolo nastavenie kritérií pre 

jednotlivé vedné oblasti, 

• svoju pozornosť zamerať aj na otázku, či sú časopisecké výstupy pre vedeckých pracovníkov 

3. OV SAV dostatočne motivačné, 



• zúženie vedeckých výstupov len na publikovanie v časopisoch nie je správne, 

• zvýšiť dôraz na publikovanie v kvalitných medzinárodných časopisoch, 

• hodnotiace kritériá vedeckej práce by nemali byť jednotné pre všetky vedné disciplíny, ale 

mali by zohľadňovať ich špecifiká. Kritériá pre jednotlivé disciplíny treba porovnávať 

minimálne v rámci európskeho priestoru. Chýba silné napojenie na európsky výskum. 

 

Z diskusie vyplynuli nasledovné závery: 

1. P SAV súhlasí s potrebou zvyšovať publikačnú aktivitu v kvalitných časopisoch v európskom 

výskumnom priestore, 

2. OV SAV predložia na mimoriadne zasadnutie P SAV, ktoré bude zvolané k tejto téme, 

návrh, ako sa dá kontrolovať plnenie tohto zámeru, t. j. jednotlivé databázy a kvantifikačné 

parametre.  

(citované zo zápisnice z mimoriadneho zasadania P SAV) 

V ďalších bodoch PSAV schválilo návrhy na vyznamenania a príspevky pre medzinárodnú vedeckú 

spoluprácu. 

 

K bodu 4 

O riadnom 40. zasadnutí Predsedníctva SAV referoval F. Gömöry.  

Najdôležitejšie body rokovania: 

- SAV sa zúčastní na novom programe spolupráce krajín V4  s Kóreou. 

- Vo výročnej správe o činnosti organizácie SAV za rok 2016 sa v evidenciu publikácií okrem IF 

(zdroj JCR) bude uvádzať aj kvartil vedeckého časopisu podľa SJR (zdroj Scimago). Výskumné 

organizácie uvedú vo výročných správach celkové počty publikácií v jednotlivých kvartiloch. 

- Prediskutoval sa stav spracovania materiálu Otvorená akadémia, ktorý niektorí pochopili ako 

prvý krok k formovaniu nových štátnych programov výskumu. Dokument ale vzniká s cieľom 

prezentácie prebiehajúceho výskumu vo forme zrozumiteľnej pre laickú verejnosť. PSAV 

uložilo podpredsedom pre oddelenia vied SAV v spolupráci s predsedom SAV pripraviť finálnu 

verziu materiálu a predložiť ju na zasadnutie P SAV v novembri 2016. 

- PSAV schválilo pridelenie finančných prostriedkov na pokrytie nákladov havárií 

a nepredvídaných výdavkov podľa odporúčania Komisie SAV pre ekonomické otázky. 

- PSAV neodsúhlasilo dofinancovanie mzdového fondu, o ktoré požiadal Ústav molekulárnej 

biológie z dôvodu zvýšenia vedeckej kvalifikácie (hodnosť DrSc.) dvoch jeho pracovníkov.  

„Zásady tvorby rozpočtu rozpočtových organizácií a určenia výšky príspevku príspevkovým 

organizáciám Slovenskej akadémie vied na rok 2016“ obsahujú aj vyčlenenie prostriedkov na 

„systémové opatrenia na zohľadnenie kvalifikačnej štruktúry organizácií najmä s ohľadom na 

získanie vedeckej hodnosti DrSc. a ostatných náležitostí potrebných na priznanie tarifnej 

triedy 14“. Žiadne systémové opatrenia sa však neprijali, PSAV žiadosti posudzuje 

individuálne. 

- PSAV zobralo na vedomie návrh „Zásad tvorby rozpočtu rozpočtových organizácií a určenia 

výšky príspevku príspevkovým organizáciám Slovenskej akadémie vied na rok 2017“ a uložilo 

predložiť materiál po zapracovaní pripomienok členov Komisie SAV pre ekonomické otázky a 

členov P SAV na novembrové rokovanie P SAV. Návrh nepočíta s prerozdelením maximálne 5 

% objemu MP vedeckých organizácií SAV vrátane SASPRO.    

- PSAV odsúhlasilo vykonávanie podnikateľskej činnosti Neuroimunologickým ústavom SAV. 



- PSAV schválilo Stratégiu financovania a vydávania periodickej a neperiodickej tlače SAV s 

pripomienkami. Bude sa klásť dôraz na kvalitu a podporovať princíp „Open Access“. 

- Žiadatelia vo výzve ŠF na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja predstavili  

a) projektový zámer BMC SAV a partnerov s názvom „Výskum humánnych biologických liečiv 

na báze leukocytárnych lyzátov zacielený na liečbu pacientov s poruchami imunity a na 

rozšírenie pre onkologické ochorenia,“ – S. Pastoreková  

b) projektový zámer ÚEL SAV a partnerov „Komplexný inteligentný systém na podporu 

rozhodovania pre udržateľné využívanie krajiny s využitím pokročilých geoinformačných 

technológií.“ – M. Blaženec 

PSAV vzalo oba projektové zámery na vedomie. 

- PSAV schválilo menovanie Ing. Evy Kutejovej, CSc. do funkcie riaditeľky Ústavu molekulárnej 

biológie SAV a schválilo vypísanie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Centra 

spoločenských a psychologických vied SAV (predseda komisie E. Višňovský). 

- P. Siman informoval o tvorbe prezentačného výstupu a cestovnej mapy výskumnej 

infraštruktúry SAV. PSAV uložilo doplniť predložený návrh v spolupráci s podpredsedami pre 

oddelenia vied SAV a riaditeľmi dotknutých organizácií SAV. 

V priebehu rokovania P. Šajgalík absolvoval krátku návštevu u ministra školstva, vedy, výskumu 

a športu P. Plavčana. Informoval ho o ďalšom príspevku na pokrytie prevádzkových nákladov 

superpočítača AUREL v tomto roku.  

K bodu 5 

Ľ. Lacinová informovala o stretnutí s členmi Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport 

počas ich návštevy SAV 10. októbra. Poslanci sa o našu prácu zaujímajú, atmosféra stretnutia bola 

pozitívna, prípadné dopady je ťažko odhadnúť. 

Z. Kusá informovala o seminári „Veda v parlamente“, ktorú 25.10. zorganizoval Výbor Národnej rady 

Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport  v spolupráci so Slovenskou akadémiou 

vied a Spoločným výskumným centrom Európskej komisie na pôde NR SR SAV. Ťažiskovou témou boli 

slabé výkony slovenských žiakov v testovaní OECD PISA , ktoré možno považovať za jeden 

z indikátorov  krízy vzdelávacieho systému. Diskutovalo sa  o podfinancovaní vzdelávania,  

o didaktických kvalitách učiteľov,  o problematickej schopnosti škôl motivovať žiakov k zvyšovaniu 

vedomostí a zručností, vyvažovať  vplyv rodinného prostredia a zvyšovať kognitívne a jazykové 

kompetencie žiakov z marginalizovaných komunít, a tiež o odchode talentovaných študentov 

a mladých odborníkov do zahraničia. Politici podľa  Z. Kusej  nedostatočne využívajú výsledky 

a potenciál vedeckého výskumu na riešenie spoločenských výziev v tejto oblasti.   

K. Gmucová informovala, že na základe upozornenia JUDr. Štaffovej urobila technickú opravu 

v Harmonograme volieb kandidátov na členov Predsedníctva Slovenskej akadémie vied vo funkčnom 

období 2017–2021 a v Usmernení pre vedecké rady organizácii SAV vo veci volieb do Predsedníctva 

SAV pre funkčné obdobie 2017-2021. Technická oprava sa týkala zmeny adresy, na ktorú majú byť 

doručené návrhy kandidátov na členov P SAV: Sekretariát predsedu SAV miesto Sekretariát 

Predsednícva SAV (na základe zmeny názvu sekretariátu v Organizačnom poriadku Úradu SAV). 

Predsedovia vedeckých rád organizácií boli o tomto informovaní mailom, na web stránke SAV sa 

nachádza opravené znenie dokumentov.  

Výbor nominoval na miesto v Rade SAV pre vzdelávanie a doktorandské štúdium F. Gömöryho. 



K. Gmucová informovala, že prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. abdikoval na členstvo vo Vedeckej 

rade Slovenskej akadémie vied, na nasledujúcom zasadaní Snemu SAV prebehnú doplňovacie voľby 

do vedeckej rady. Termín zasadania snemu bol určený na štvrtok 15. 12. 2016. 

 

K bodu 6 

Zasadnutie bolo ukončené o 15:30. 

 

V Bratislave, 8. 11. 2016 

 

              Katarína Gmucová 

        predsedníčka Snemu SAV 

 

Zapísal: Fedor Gömöry                                                                            

Overil: Ján Palkovič 

 


