
Zápisnica zo 62. zasadnutia výboru Snemu SAV, 
 

ktoré sa konalo 5. 12. 2016 od 13:00 v zasadačke 11A na Štefánikovej 49,. 
 
Prítomní: 
Z. Bartošová, J. Gálik, K. Gmucová, F. Gömöry, Ľ. Kľučár, Z. Kusá, Ľ. Lacinová, K. Nemoga, J. Palkovič, R. 
Passia 
 
Program:  

1. Otvorenie  

2. Schválenie programu zasadania 

3. Informácia o 41. zasadaní P SAV 
4. Rôzne 

5. Príprava zasadaní Snemu SAV 
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 bol 
určený K. Nemoga a za overovateľa Ján Gálik. Program zasadnutia bol schválený. 
 
K bodu 3. 

 
O 41. zasadnutí Predsedníctva SAV referoval K. Nemoga. Z jeho programu vyberáme: 

1. Zahraničné cesty, vyberáme 

a. P. Šajgalík, ETH Zurich, okrem ineho stretnutie s pracovníkmi pôvodom zo SR. Týchto bolo asi 

50, čo je na jednej strane potešiteľné, ale znamená to odliv mozgov. Návraty na Slovensko sú 

minimálne. V diskusii vystúpili D. Podmaková, E. Májková, K. Nemoga, E. Višňovský. Okrem 

iného odznelo, že veľkým problémom je už odliv dobrých študentov do ČR. 

b. Maďarsko, Budapešť (D. Gálik, J. Dusza): stretnutie akadémií V4. Rokovanie so zástupcami 

Science Europe. Upozornil na nepomer príspevkov pre staré členské krajiny a nové z 

prostriedkov EÚ, ktorý sa pravdepodobne prehĺbi. Na druhý deň bolo rokovanie krajín V4, 

zamerané na postavenie žien vo vede. Prezentácie mladých vedcov V4 mali vysokú úroveň (za 

SAV – M. Fabian z Ústavu geotechniky SAV).  

c. Holandsko, Amsterdam (D. Ježová): ALLEA začína sa riešiť projekt vedeckého poradenstva za 

18 mil. €. Konfunkčné obdobie prtedsedu ALLEA, je treba pripraviť nominácie na nového 

predsedu. Nominácií je vyše 20, ani jeden kandidát nie je z krajín V4.  

d. Rakúsko, Viedeň (T. Michálek, referovala E. Majková): účasť na konferencii pre vedecké 

poradenstvo EPTA – The Future of Labour in the Digital Era. Získali sme pozíciu pozorovateľa 

v EPTA; činnosť súvisí aj s aktivitami Science meets Parliament.  

2. SAV sa zúčastnilo na podujatiach Týždňa vedy a techniky. Predniesol J. Marušiak, predseda SAV 

podčiarkol dôležitosť týchto podujatí. 

3. Kontrolný deň v pavilóne lekárskych vied. Problém sanovania nákladov na odstránenie závad 

a nedostatkov pri nových stavbách.  Najskôr treba uplatniť všetky kolaudačné reklamácie a potom 

predložiť vyčíslenie nákladov na odstránenie závad. Čiastočne to bude sanované jednotlivými  

ústavmi centra a tiež z predaja budov na Račianskej a Kramároch. Z prostriedkov získaných 

z odpredaja budov sa bude stavať hlavne pavilón spoločenských vied a čiastočne sanovať uvedené 

závady a nedostatky. Rozhodovať sa dá až keď budú k dispozícii čísla. D. Podmaková pripomenula, 

že treba investovať aj do ostatných budov. Predseda pripomenul, že je treba pripraviť reálny zoznam 

vecí potrebných na nápravu. E. Majková navrhla, aby bol predložený systémový návrh na nápravu. 

4. Prebehla kontrola plnenia uznesení. Z nej vyberám  

a. pripomienku K. Gmucovej, že k materiálu Koncepcia výkonového financovania a Zásady 

výkonového financovania vedeckých organizácií SAV má byť na decembrovom zasadnutí 

Smenu SAV na schválenie predložený návrh kvantifikácie kvality. P. Šajgalík uviedol, že model 

„skúšobnej prevádzky“ pre rok 2017 prerokuje P SAV na decembrovom zasadnutí (20. 12.). Na 

diskusiu ho Snemu predloží až po evaluačných seminároch (tie vychádzajú z 8 indikátorov, 

modely pre oddelenia môžu byť rôzne). Po vyhodnotení testovacieho modelu 2017 v P SAV ho 

predseda SAV predloží Snemu SAV.   



b. Pri Úrade  SAV má byť zriadený Inštitút strategických analýz, v prvom kroku s jedným 

pracovníkom. 

c. Aktualizácia Programu 2020, E. Majková, odložené na december 2016 

5. V požiadavkách organizácií na pridelenie finančných prostriedkov boli schválené prostriedky pre 

Botanický ústav SAV, Centrum biovied SAV, Ústrednú knižnicu SAV a Ústav hydrológie SAV. Žiadosť 

Ústavu normálnej a patologickej fyziológie o navýšenie mzdových prostriedkov bola schválená iba ako 

pôžička. 

6. J. Koppel predložil materiál Zásady tvorby rozpočtových organizácií a určenia výšky príspevku 

príspevkovým organizáciám Slovenskej akadémie vied na rok 2017. Informoval o rokovaní vo výbore 

NR SR o rozpočtových otázkach a o rokovaní výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, 

ktorý 10. 11. 2016 prerokoval návrh rozpočtu kapitoly SAV na r. 2017 a odporúčal jeho schválenie. Pri 

diskusii  o bode C – zvyšovanie kvalifikačnej štruktúry (DrSc.) predseda SAV navrhol zohľadniť to v 

platových tarifách pre nových doktorov vied a vytvoriť rezervu pre tento účel. 

7. Teplo  v rámci rozpočtu - teplejšia zima ušetrila prostriedky. 

8. Čerpanie finančných prostriedkov v položke doktorandské štúdium. Materiál predložila D. Ježová.  P 

SAV schválilo doktorandom v RO aj v PO zvýšiť štipendium v mesiaci november o 300,- (nie tým, ktorí 

nastúpili  v r. 2016). 

9. P SAV vzalo na vedomie informáciu E. Majkovej o podpornej schéme na návrat odborníkov zo 

zahraničia. P SAV bude informovať riaditeľov organizácií. 

10. Schválené cesty - okrem iných V. Bužek QT Fact Finding Trip. 

11. K. Iždinský bol schválený za riaditeľa Ústavu materiálov a mechaniky strojov na ďalšie funkčné 

obdobie. Diskutovalo sa o spätosti základného a aplikovaného výskumu. 

12. P SAV vzalo na vedomie výsledok hodnotenia návrhov projektov v rámci 7. spoločnej výzvy 

Transnational Call for Proposals (2016) s názvom „European Innovative Research and Technological 

Development Project in Nanomedicine“, na základe ktorého Riadiaci výbor konzorcia EuroNaonoMed 

II odporúča financovanie vo výške 120.000 € (45.000 € kryje príslušný ústav SAV) na obdobie 36 

mesiacov pre výskumný projekt:  INNOCENT, L. Kučerová, Biomedicínske centrum SAV, Ústav 

experimentálnej onkológie. 

13. Schválené boli zmeny zriaďovacích listín Ústavu hydrológie, Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV 

a Centra biovied SAV.   

14. Hodnotenie činnosti riaditeľa VS SAV. Materiál bol vzatý na vedomie. Okrem toho prebehla diskusia 

o prevádzke superpočítača. K. Frohlich položil otázku riaditeľovi T. Lackovi o udržateľnosti projektu 

SIVVT a implementácii uznesenia P SAV k prevádzke superpočítača. T. Lacko uviedol, že podľa jeho 

názoru je najlepše financovanie prevádzky prostredníctvom účelovej dotácie nad rámec prostriedkov 

SAV. Zatiaľ neboli takéto prostriedky v plnej výške získané. Podľa názoru riaditeľa nie je možné 

požadovať prostriedky na prevádzku od užívateľov. Zo strany SAV je financovaná prevažná väčšina 

prevádzkových nákladov. Z diskusie vyplynulo, že riaditeľ VS SAV dlhodobo neplní svoje úlohy 

súvisiace s projektom SIVVP a P SAV v tajnom hlasovaní odvolalo riaditeľa T. Lacka z funkcie 

riaditeľa VS SAV s účinnosťou k 1. 12. 2016. Vedením VS SAV bude v prípde jeho súhlasu poverený 

zástupca riaditeľa VS SAV. 

15. Schwarzov fond. Komisia navrhla na schválenie v I. oddelení 1, v II. oddelení 6 a v III. oddelení 5 

uchádzačov. Všetkých 12 návrhov bolo schválených. 

16. Vyznamenania. AV schválilo udelenie Čestnej plakety SAV za zásluhy v biologických Vedách RNDr. 

Milanovi Valachovičovi, CSc., RNDr. Viere Banásovej, CSc., RNDr. Helene Oťahelovej, CSc. a 

čestnej plakety SAV Jura Hronca prof. RNDr. Mariánovi Vajteršicovi, DrSc. 

17. P SAV schválilo zmeny v Škodovej komisii SAV, Rade SAV pre vzdelávanie a doktorandské štúdium 

a zmenu v zložení Atestačnej komisie pre vedeckých zamestnancov Ústavu hydrológie SAV. Ďalej 

schválilo návrh na vypísanie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa organizácie: Ústav 

výskumu sociálnej komunikácie SAV v Bratislave. 

18. P SAV vzalo na vedomie Návrh programu pre spoluprácu s hospodárskymi a spoločenskými 

partnermi ako prostriedku na zvýšenie účasti privátneho sektora na financovaní výskumu, vývoja a 

inovácií a naplnenie jeho cieľov. Predložil J. Lapin. 

19. P SAV vzalo na vedomie materiál o možnosti vytvorenia inštitucionálneho repozitára SAV.  

20. SASPRO vykonalo hodnotenie účastníkov programu. V záveroch komisie sa konštatuje, že sa 

očakáva publikovanie prác v časopisoch Q1. Na jar 2017 prebehne seminár SASPRO, kde účastníci 

budú prezentovať svoje výsledky. P SAV schválilo pokračovanie financovania programu.  



21. P SAV vzalo na vedomie informáciu o využívaní objektu SAV na Šancovej 56 a uložilo predložiť návrh 

optimálneho riešenia využívania uvedenej nehnuteľnosti vrátane možností dislokácie na rokovanie P 

SAV v decembri 2016 a prizvať štatutárov CSPV SAV a EÚ SAV na rokovanie P SAV. 

22. Encyclopedia Beliana. Bol dokončený 8. zväzok a odovzdaný vydavateľstvu VEDA na tlač. Distribúcia 

sa predpokladá v marci 2017. P SAV berie na vedomie informáciu o príprave Encyklopédie Beliany 

(zv. 8 a ďalšie). P SAV uložilo riaditeľke Encyklopedického stavu pripraviť manažérsko-technický plán 

s konkrétnymi merateľnými ukazovateľmi plnenia harmonogramu do roku 2031 a predložiť ho na 

ďalšie P SAV. 

23. Informácie o nadchádzajúcich podujatiach poskytol predseda SAV P. Šajgalík:  

a. Novoročný koncert v Košiciach: 11. 1. 2017;  

b. výjazdové zasadnutie P SAV v Košiciach: 12. 1. 2017;  

c. Novoročný koncert v Bratislave: 13. 1. 2017.  

d. Na zasadnutní Snemu SAV dňa 15. 12. 2016 predseda SAV prednesie „odpočet činnosti          

P SAV za rok 2016“. 

K bodu 4. 

 
- Ľ. Lacinová informovala výbor o zvolaní 2. komory Snemu SAV na 15. 12. 2016. Súčasne informovala 

výbor, že v súvislosti so svojou kandidatúrou do P SAV na zasadaní komory abdikuje na funkciu 

členky výboru Snemu SAV a následne aj členky Snemu SAV ku 30. 12. 2016. 

- Výbor Snemu SAV dostal list od prof. Š. Lubyho, v ktorom navrhuje návrat k pôvodnému systému voľby 

predsedníctva novozvoleným snemom. Výbor list prerokoval, ale nestotožnil sa s názorom prof. Lubyho. 

Odpoveď s týmto záverom pošle predsedníčka snemu. 

- Výbor dostal list od dr. Kopáčka týkajúci sa plánovaného stretnutia 3. komory s navrhovanými 

kandidátmi na členov P SAV, ktorý vzal na vedomie. Ako informovala Z. Kusá, 3. komora sa stotožnila 

s názorom dr. Kopáčka a vyrieši situáciu v zmysle listu, teda stretnutie sa uskutoční len s kandidátmi III. 

OV a bude zamerané na ich informovanie o prioritách, ako ich vníma vedenie organizácií III. OV SAV 

a III. komora. Výbor vzal stanovisko komory na vedomie a podporuje jej riešenie. 

K bodu 5.  

 
Vo štvrtok 15. 12. 2016 sa uskutoční zasadnutie Snemu SAV s programom: 

1. Otvorenie  

2. Schválenie programu zasadnutia  

3. Voľba pracovných komisií (mandátovej, volebnej a návrhovej)  

4. Kontrola zápisnice  

5. Kontrola plnenia uznesení snemu  

6. Plnenie harmonogramu volieb kandidátov na členov P SAV  

7. Doplňovacie voľby do Vedeckej rady SAV  

8. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu Zásad tvorby rozpočtu rozpočtových organizácií a určenia výšky 
príspevku príspevkovým organizáciám Slovenskej akadémie vied na rok 2017  

9. Odpočet činnosti P SAV za rok 2016  

10. Informácia o aktuálnej situácii v SAV  

11. Rôzne  

12. Záver  

Návrhy na členov komisií a zápis: mandátová komisia - J. Gálik, volebná - K. Nemoga, návrhová - R. Passia, 

zápis - Z. Kusá. 

 

Výbor rozhodol o prizvaní predstaviteľov odborových zväzov na pripravované decembrové zasadnutie Snemu 

SAV, prizvanie sa týka jedného člena z každého zväzu. 

 

Po prerokovaní prípravy decembrového zasadania snemu Ľ. Lacinová ako nominovaná kandidátka do volieb P 

SAV opustila zasadanie výboru snemu. 

 

Rešpektujúc schválený Harmonogram volieb kandidátov na členov Predsedníctva Slovenskej akadémie vied vo 

funkčnom období 2017 – 2021 určil výbor Snemu SAV termín prvého stupňa volieb vo všetkých troch komorách 



Snemu SAV na deň 17. 1. 2017 (utorok). Miesta konaní zasadaní a časy ich začiatku budú oznámené neskôr 

spolu s harmonogramom vystúpení kandidátov. 

 

Výbor prediskutoval postup pri otváraní obálok s návrhmi kandidátov na členov P SAV a zhodol sa na tom, že na 

nasledujúcom zasadaní prijme ešte pred otvorením obálok uznesenie o svojom postupe pri neúplnosti 

doručeného návrhu.   

 
K bodu 6. 

 
Zasadnutie bolo ukončené o 16:10. 
 
V Bratislave, 23.12.2016 
 
 
 

    Katarína Gmucová 
predsedníčka Snemu SAV 

 
Zapísal: Karol Nemoga 
 
Overil: Ján Gálik 


