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Zápisnica zo 64. zasadnutia výboru Snemu SAV, 

konaného 9. 1. 2017 od 13:00 v miestnosti č. 11 v budove P SAV na Štefánikovej 49 v Bratislave 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

PROGRAM 

1. Otvorenie  

2. Schválenie programu zasadania 

3. Informácia o 42. zasadaní P SAV 
4. Informácia o mimoriadnom zasadaní P SAV 
5. Kontrola stavu príprav volebných zasadaní Snemu SAV  

6. Rôzne 

7. Záver 

 

Informácie k jednotlivým bodom programu 

Bod 1 

Zasadnutie výboru snemu otvorila a jeho ďalší priebeh riadila predsedníčka snemu K. Gmucová. 

Bod 2 

Prítomní členovia schválili program zasadnutia navrhnutý v poznámke. Za zapisovateľku bola určená Z. 

Kusá, za overovateľa zápisnice Ľ. Kľučár.  

Bod 3 

O 42. zasadnutí P SAV, ktoré sa konalo 8. 12. 2016, informovali Z. Kusá a K. Gmucová. Na úvod programu 

odzneli správy zo služobných ciest (SC) členov P SAV v období medzi dvoma zasadnutia P SAV. Osobitná 

pozornosť bola venovaná SC v súvislosti so schválením projektu CEMEA, ktorý v Horizonte dosiahol 

potrebnú bodovú hranicu pre úspešnosť (informácia odznela medzitým na sneme SAV dňa 15. 12. 2016, 

preto ju netreba duplikovať). E. Majková v súvislosti so SC uviedla, že cesty členov P SAV a aj cesty 

zamestnancov Úradu sú zväčša financované z grantov, nie zo „spoločných“ prostriedkov. V bode Kontrola 

uznesení sa diskutovalo o vyradení sledovania uznesenia o zriadení Inštitútu pre stratégie a inovácie, čo 

navrhol E. Višňovský. P SAV sa po diskusii rozhodlo uznesenie nevyradiť. V ďalšom bode E. Majková 

informovala o aktualizácii SAV 2020 a posune v názore vedenia APVV. Pre nedostatok zdrojov nechcú 

otvárať nový program na podporu prípravy ERC projektov. E. Majková tiež upozornila na odporúčanie 

panelu zahraničných hodnotiteľov, že je potrebná väčšia koordinácia prístrojového vybavenia organizácií 

a informácie o pravidlách využívania laboratórií vybudovaných z prostriedkov štrukturálnych fondov by 

mali by zverejnené na stránkach organizácií. Po kontrole zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia P SAV 

sa v ďalšom bode riešili ekonomické otázky, v tom požiadavky niekoľkých organizácií o dofinancovanie 

prostriedkov na mimoriadne úlohy (sťahovanie, oprava zatekajúcej strechy ). Osobitná diskusia sa 

rozvinula o žiadosti THS o navýšenie rozpočtu. Tu sa opakovane hovorilo o potrebe systémového 

riešenia. Nasledovalo predstavenie dvoch veľkých strategických projektov. I. Budinská (ÚI SAV) 

predstavila projekt NanoBioCloud podaný v spolupráci so Žilinskou univerzitou – ide o podporu otvorenej 
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vedy v oblasti nano a Biológie, Ďalší projekt NEURÓN, ktorý je súčasťou ERANETu predstavil pracovník 

predkladajúcej organizácie v zastúpení hlavnej riešiteľky D. Čížkovej. Projekt je zameraný na 

multifaktorový prístup k poškodeniu a regenerácii motorických a senzorických funkcií neurónov a je 

spoluprácou excelentných subjektov v niekoľkých krajinách. 

V ďalšom bode riaditeľka Encyklopedického ústavu SAV predstavila manažérsky plán Encyklopedického 

ústavu , ktorý nadväzuje na zmluvu s Ministerstvom kultúry SR a pokrýva obdobie do roku 2031. 

Riaditeľka informovala, že skrátili dobu prípravy jednotlivých zväzkov z troch na dva o pol roka, 

v súvislosti s prechodom encyklopédie na web rozšírili kapacity aj technické vybavenie technikov 

a reformovali redakčný systém. Od januára začne pracovať redakčná rada v zásadne zmenenej podobe. 

Na rokovaní P SAV bol na žiadosť prof. M. Nováka zaradený a predstavený Slovenský národný program 

pre boj s Alzheimerom. Program predstavoval jednu zo štyroch priorít Predsedníctva SR v Európskej rade. 

M. Novák žiadal koordinujúcu úlohu P SAV pre tento program. V diskusii odznel návrh uskutočniť 

zasadnutie Science meets Parliament v Memory centre. 

P SAV ďalej prerokovalo návrh rozpočtu 2017, ktorý predstavil J. Koppel s upozornením na kritickú 

situáciu v zdrojoch na prevádzku (kategória 630), ďalej plán zahraničných ciest (tu D. Gálik navrhoval 

v rámci MAD viac podporovať mobilitu postdoktorandov a obmedziť využívanie týchto zdrojov na cesty 

do ČR. Osobitným bodom bolo riešenie priestorových požiadaviek Ekonomického ústavu SAV. Na základe 

preskúmaní dislokačných rozhodnutí z roku 1993 bolo potvrdené užívateľské právo EÚ SAV vo väčšine 

v súčasnosti užívaných priestoroch a tým podielové správcovstvo priestorov na Šancovej ulici. Na riešenie 

potrieb EÚ SAV po možnej strate časti priestorov je tu ponuka vydavateľstva Veda poskytnúť EÚ jedno 

poschodie v budove na Štefánikovej ul. č. 3.  

V rámci bodu Rôzne K. Fröhlich informoval o situácii vo Výpočtovom stredisku po odvolaní riaditeľa –

správu o čerpaní dotácie podajú spolu s víziou na rok 2017 do konca januára. Odznela informácia o prijatí 

J. Draxlera do nového odboru strategických štúdií na Úrade SAV. M. Morovics informoval o požiadavke 

riaditeľov III. OV, aby boli zverejnené externé posudky organizácií vypracované pre zahraničné panely 

hodnotiteľov. K. Gmucová nastolila problém s funkčnosťou webovej stránky snemu a žiadala o 

jej preklopenie do modernejšieho dizajnu.  

  

Bod 4 

O programe a priebehu mimoriadneho zasadnutia P SAV dňa 20. 12. 2016 informovali Z. Kusá a K. 

Gmucová. Prvým bodom bolo predstavenie aktuálnej textovej podoby informatívneho materiálu 

o programe Otvorená Akadémia. Materiál predstavil koordinátor prípravy programu Emil Višňovský, 

podľa ktorého je už skompletizovaný, doplnený o predslov predsedu a krok od vytlačenia brožúry k 15. 1. 

2017. Predpokladá, že by mohol byť distribuovaný aj členom NR SR. V diskusii k nemu odzneli výhrady, že 

funkcia materiálu nie je jednoznačná, nie je jasné či zahrnuté témy sú návrhmi výskumných tém či 

pripravených výstupov a jeho jazyk je orientovaný viac na výskum ako na komunikáciu výsledkov s 

verejnosťou. Podľa E. Majkovej má zatiaľ heterogénny dizajn a chýbajú v ňom zmienky o výskume 

vedeckých kapacít, ako je napríklad V. Bužek. K. Marhold zdôraznil, že by malo ísť o plán prezentácie 

výsledkov a témy by nemali byť totožné s vedeckými projektmi. Podľa J. Lapina by tam mali byť 

definované relevantné spoločenské témy – materiál je väčšmi definovaný vedeckými záujmami než 
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verejnými potrebami. Z. Kusá žiadala doplniť SÚ SAV ako kooperujúcu organizáciu k úlohám č. 8 a č. 9, 

pretože aj k týmto úlohám verejnosti prezentuje výsledky. P. Šajgalík navrhol materiál v zmysle 

pripomienok dopracovať a opäť ho predložiť na rokovanie P SAV. J. Koppel a E. Majková odporúčali, aby 

na úprave materiálu pracovali celé OV a prípadne aj väčší okruh zainteresovaných.  

Kľúčovým bodom mimoriadneho zasadnutia P SAV bol návrh Zásad periodického hodnotenia vedeckých 

organizácií SAV a zásady výkonového financovania. Materiál uviedli K. Fröhlich, K. Marhold a E. 

Višňovský, keďže návrh bol osobitne pripravovaný pre každé OV. E. Višňovský pôvodne navrhoval upustiť 

od ročného cyklu hodnotení, no napokon ho akceptoval a rozhodol sa uplatniť „priemyselný“ model 

posudzovania produktívnosti v každej hodnotenej oblasti. Materiál zavádza panely hodnotiteľov. K. 

Gmucová upozornila na stanovisko I. komory snemu, ktorá k tejto problematike prijala uznesením 

odporúčania, avšak žiadne z nich neboli v návrhu akceptované. I. komora žiadala väčšiu rôznorodosť 

hodnotiteľského panelu, v ktorom by členovia P SAV boli doplnení o 3 až 5 odborníkov zo SAV, 

reprezentujúcich iné vedné odbory a aby hodnotiaci panel viac zohľadňoval vo váhe jednotlivých 

indikátorov špecifiká organizácií. Poukázala tiež na vnútorný rozpor v prístupe P SAV, keď členovia snemu 

sú napr. v súvislosti s rozpočtom sústavne žiadaní, aby si uvedomili, že výkonný orgán je predsedníctvo, 

ale zároveň sa od nich požaduje, aby vykonávali hodnotenie organizácií. Pokiaľ ide o výkonové 

financovanie, K. Marhold predpokladá, že prerozdeľovať sa budú len prostriedky navyše. J. Lapin 

navrhoval, aby sa (aj) v II. OV hodnotila schopnosť získavať mimorozpočtové financie na výskum. D. 

Podmaková uviedla, že návrh zásad pre III. OV nebol prediskutovaný na OV. V diskusii sa ukázalo, že 

návrh zásad hodnotenia bol koncipovaný tak, že pri hodnotení výkonov sa nemá zohľadňovať veľkosť 

organizácií a produktívnosť vyjadrovať počtom výstupov príslušnej kategórie na jedného vedeckého 

pracovníka. Na margo určitého znepokojenia ohľadne postupu porovnávania výkonov organizácií J. 

Koppel uviedol, že rok 2017 bude skúšobný a návrh by sme mali brať ako návrh nástroja, ktorý sa bude 

testovať. K. Fröhlich odmietal ideu manuálu k zásadám – hrozil by podľa neho sklon k prílišnej 

kvantifikácii. Podľa M. Morovicsa a ďalších, III. OV potrebuje podrobnejší manuál. E. Majková 

pripomenula potrebu porovnávania sa so svetovým kontextom. Materiál bol vzatý na vedomie 

s pripomienkami a ukladá sa dopracovať ho a predložiť na rokovanie. 

Na mimoriadnom zasadnutí P SAV bola ďalej prerokovaná informácia o príprave konzorcia HERA JRP pre 

humanitné vedy – Culture, integration and European public space (D. Gálik) a schválená účasť SAV 

v tomto konzorciu s príslušnou podporou z rozpočtu SAV. Prerokovaná bola aj Zmluva medzi SAV 

a Vedou o spolupráci pri vydávaní, tlačovej realizácii a distribúcii Encyklopédie BELIANA. Materiál bol 

stiahnutý pre chýbajúce formálne náležitosti – nebola pripojená informácia, s kým bola prerokovaná 

a dané písomné stanovisko príslušných odborov – a tiež pre neriešené otázky disponovania 

s nepredanými výtlačkami, možnosti zliav pre autorov, atď. Ďalej P SAV schválilo zmenu organizačného 

poriadku Úradu P SAV z dôvodu vzniku Útvaru pre podporu ERC projektov, zámer workshopu s 

výskumnými inštitúciami NTU, NUS a A*STAR zo Singapuru (ideu zdôvodnila E. Majková) a taktiež 

uznesenie navrhnuté J. Koppelom, podľa ktorého sa časť prostriedkov z predaja prebytočného 

nehnuteľného majetku vyčlení na účel výstavby Spoločenskovedného pavilónu. V rámci Rôzneho sa 

prebrala požiadavka Centra spoločenských a psychologických vied na zvýšenie rozpočtu z dôvodu 

rozšírenia priestorov a starostlivosti o ne (s tým, že bude prerokovaná v januári po doplnení žiadosti 

o príslušné doklady), schválila sa podpora environmentálneho stanoviska a kondolencia k berlínskej 

tragédii (teroristický útok na vianočný trh).  
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Bod 5 

K. Gmucová zrekapitulovala vykonané organizačné kroky súvisiace s prípravou jednotlivých etáp 

volebného procesu. Podklady sú pripravené, je potrebné doplniť informáciu o spôsobe vyplňovania 

hlasovacích lístkov. Vo volebnom poriadku sa uvádza maximálny počet kandidátov, ktorý komora môže 

zvoliť v prvom kole, no chýba presné znenie inštrukcie ohľadne maximálneho počtu kandidátov, ktorý je 

možné označiť na hlasovacom lístku. Po konzultácii s Dr. Štaffovou sa ukázalo, že v minulosti boli použité 

dva spôsoby úpravy hlasovacích lístkov – prvý umožňoval voliť počet kandidátov rovný počtu miest 

v predsedníctve a druhý ich dvojnásobok – teda zhodný s prípustným počtom kandidátov, ktorých je 

možné na základe voľby v komore a poslať do druhého kola volieb. V právomoci snemu je rozhodnúť o 

procedúre hlasovania. Tieto informácie vzal výbor na vedomie. 

Po diskusii a zvážení argumentov v prospech oboch postupov výbor hlasoval o návrhu, že snemu na 

schválenie predloží návrh, ktorý obmedzuje počet kandidátov, ktoré môže člen komory označiť vo 

voľbách na hlasovacom lístku, na piatich. Výbor väčšinou hlasov (7 za, 3 proti) tento návrh schválil.  

V súvislosti s prípravou snemu dňa 10. 1. 2017 členovia výboru dohodli obsadenie pracovných orgánov. 

Na čele návrhovej komisie bude Z. Kusá, mandátová komisia bude pracovať pod vedením J. Gálika. 

Zapisovateľom bude F. Gömöry a overovateľkou zápisnice Z. Bartošová.  

 

Bod 6 

Ľ. Kľučár a F. Gömöry poukázali na pretrvávajúce nedostatky webovej stránky SAV – chýba zoznam 

štipendistov Schwarzovho fondu, neexistuje zoznam aktuálnych doktorandov a pod. Z. Kusá informovala, 

že po zasadnutí P SAV 8. 12. 2016 požiadala riaditeľku THS ÚSV SAV G. Mokráňovú o stretnutie 

a vyjasnenie dôvodov opakujúcej sa žiadosti THS o doplňujúce financie. Podľa informácie problém vznikol 

pred niekoľkými rokmi znížením rozpočtu THS v kategórii 630 o položku, z ktorej THS okrem havárií 

financovala aj nutné drobné opravy a údržbu. Z diskusie k tejto informácii vyplynulo, že na to, aby bolo 

možné usúdiť, či ide o systémový problém (riešiteľný zvýšením rozpočtu THS) alebo o problém riadenia 

THS je potrebné vedieť, ako sa rozhodnutie vo väčšej miere centralizovať prostriedky na havárie 

a nepredvídané situácie a krátiť prostriedky v kategórii 630 dotklo ostatných organizácií a ako sa s tým 

vyrovnali.  

V rámci Rôzneho bola prediskutovaná a určená účasť členov výboru snemu na zasadnutiach P SAV. R. 

Passia sa zúčastní na februárovom zasadnutí, Ľ. Košťál na marcovom, F. Gömöry na aprílovom a Ľ. Kľučár 

na májovom zasadnutí P SAV.  

 

Bod 7 

K. Gmucová poďakovala členom výboru za účasť a o 16:04 hod. ukončila rokovanie. 

V Bratislave, 14. 1. 2017 

Zapísala: Zuzana Kusá       

            Katarína Gmucová 

Overil: Ľuboš Kľučár      predsedníčka Snemu SAV 
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Uznesenia výboru Snemu SAV prijaté na jeho 64. zasadnutí dňa 9. 1. 2017 

 

Uznesenie č. 1 

Výbor snemu SAV berie na vedomie, že  

- volebný poriadok na voľbu kandidátov na členov predsedníctva akadémie neobsahuje 

presnú inštrukciu týkajúcu sa maximálneho počtu kandidátov, ktorým môžu členovia komôr 

udeliť hlas na hlasovacom lístku  

- v minulosti bol používaný limit zhodný s počtom uvoľnených miest v príslušnom OV P SAV, 

ale aj výklad vyvodený z pokynu, že maximálny počet kandidátov, ktorí môžu byť zvolení 

v prvom kole volieb po komorách, je stanovený ako dvojnásobok počtu (voľných) miest v P 

SAV za jednotlivé OV  

- Snem má rozhodujúce slovo vo výbere a schválení konkrétneho postupu pri hlasovaní. 

 

Uznesenie č. 2 

Výbor schvaľuje, že na rokovanie snemu dňa 10. 1. 2017 predloží tento návrh postupu pri 

hlasovaní po komorách: 

„Pri hlasovaní po komorách snem stanovuje päť hlasov (t.j. počet voľných miest) ako maximálny 

počet, ktorý môže člen komory rozdeliť medzi kandidátov.“ 

 

 


