
Zápisnica 
 

z volebného zasadnutia I. komory Snemu SAV,  
ktoré sa konalo dňa 17. januára 2017 od 13:00 hod. v zasadačke Fyzikálneho ústavu SAV. 

 
Program: 
 

1. Otvorenie  

2. Schválenie programu 

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

4. Oznámenie o neúčasti kandidáta na zasadaní komory 

5. Krátke vystúpenia kandidátov na členov predsedníctva akadémie vo funkčnom období 2017 – 

2021 a ich odpovede na otázky členov snemu 

6. Prvý stupeň volieb kandidátov na členov predsedníctva, hlasovanie 

7. Vyhlásenie výsledkov prvého stupňa volieb 

8. Záver 

 
Prítomní: Igor Broska, Karol Flachbart, Katarína Gmucová, Fedor Gömöry, Ladislav Hluchý, 

Karol Iždinský, Michal Kadúc, Richard Komžík, Alena Luptáková, Dušan Majcin, 
Peter Matiašovský, Ľubomír Medvecký, Daniel Michniak, Pavol Miklánek, 
Karol Nemoga, Milan Tyšler. 

Neprítomní: nikto 

K bodu 1: Zasadnutie I. komory otvorila o 13:00 hod. a jej ďalší priebeh riadila predsedníčka komory 
K. Gmucová. 

K bodu 2: Schválený bol program zasadnutia uvedený vyššie. 

 

K bodu 3: Boli zvolení – zapisovateľ: K. Nemoga, overovateľ: I. Broska,  

volebná a mandátová komisia: F. Gömöry (predseda), M. Tyšler, K. Flachbart a  

návrhová komisia: D. Michniak (predseda), R. Komžík, Ľ. Medvecký. 

 

K bodu 4: K. Gmucová oboznámila členov s dôvodom neprítomnosti kandidáta A. Kučeru. Technická 

porucha lietadla Iberia-Express pri štarte z Lanzarote spôsobila, že napriek snahe nemal možnosť 

stihnúť prípoj z Madridu do Viedne a zúčastniť sa osobne volebného zasadania I. komory Snemu SAV 

(oznámenie o meškaní letu a zakúpená letenka viď prílohy zápisnice). Prebehla diskusia ku riešeniu 

situácie. K. Iždinský navrhol, aby sa o kandidátovi hlasovalo s tým, že snem definitívne rozhodne 

o platnosti postupu. I. Broska navrhol, aby sa o neprítomnom kandidátovi hlasovalo len ak sa všetci 

prítomní kandidáti vyjadria, že nevznesú námietku voči takémuto postupu. F. Gömöry následne 

navrhol procedúru, aby bola každému z prítomných kandidátov položená otázka, či nenapadne 

právoplatnosť volieb, ak by nebol A. Kučera vyradený zo zoznamu kandidátov. 

Nakoniec bolo prijaté nasledujúce uznesenie (16/0/0): 

Uznesenie č. 1 

Rozhodnutie, či bude I. komora hlasovať  aj o neprítomnom kandidátovi Dr. Alešovi Kučerovi, bude 

prijaté až po odpovediach ostatných kandidátov, či budú rešpektovať výsledky takéhoto hlasovania. 

 

K bodu 5: Každý z kandidátov na úvod odpovedal na otázku či súhlasí s tým, že kandidát A. Kučera 
nebude vyradený zo zoznamu kandidátov vo voľbách, a či nebudete namietať neskôr proti takémuto 
postupu.  

Nasleduje skrátený prepis diskusie s kandidátmi. 

 



Karol Fröhlich.  

(Úvodná otázka, viď vyššie): Nemá námietky, nebude vystupovať proti zvolenému postupu. Na úvod 
stručne zhrnul svoje aktivity v P SAV a načrtol možné zameranie v prípade zvolenia.  

L. Hluchý (otázka): Ako si predstavujete rovnomerné presadzovanie stratégie P SAV v záujme 
všetkých ústavov? 

Odpoveď: Považujem za správne zastupovať záujmy všetkých pracovísk a každému z nich pomôcť. 

L. Hluchý (otázka): Ako si predstavujete nastavenie indikátorov pri hodnotení ústavov? Niektoré 
ústavy sú zapojené vo veľkej miere do medzinárodných projektov a to by bolo treba zohľadniť. 

Odpoveď: Všetky indikátory v plnej miere charakterizujú prácu ústavov. Hodnotiaca komisia môže 
vziať do úvahy špecifiká ústavov, ale každý ústav by sa mal angažovať vo všetkých teraz 
hodnotených oblastiach. 

F. Gömöry (otázka): Aké by bolo vaše stanovisko v situácii, keď by mal byť prijatý zákon o v.v.i., ale 
areál SAV na Patrónke by nebol odovzdaný do majetku SAV. Mali by sme prijať alebo odmietnuť 
takéto riešenie? 

Odpoveď: Bol by som proti takému riešeniu. 

F. Gömöry (otázka): V predchádzajúcom volebnom období P SAV sme začínali s jedným predsedom 
a pokračovali s ďalším predsedom. V čom bol predseda J. Pastorek lepší oproti súčasnému 
predsedovi? 

Odpoveď: Z predsedu prof. Pastorka som pociťoval iné konanie dovnútra SAV a iné von. Tiež sme 
prišli o projekt a boli problémy s financovaním SAV. 

F. Gömöry (otázka): Ako pociťujete rozpor/pnutie medzi tretím a ostatnými oddeleniami SAV, ako má 
byť hodnotené 3. oddelenie vied? 

Odpoveď: V P SAV prebieha proces odstraňovania rozporov. V 3. oddelení sa kladie dôraz na 
vedecké monografie, v 1. a 2. oddelení na vedecké publikácie. Hodnotenie vedeckej práce je 
celoeurópsky problém.  

K. Flachbart (otázka): P SAV má už od predsedu prof. Hajka 15 členov. Nestačilo by 9? 

Odpoveď: Od člena P SAV by sa malo žiadať aby aj vedecky pracoval. Pri 15 členoch je väčšia deľba 
práce, je to robustnejšie riešenie a podľa mňa to netreba meniť. 

D. Michniak (otázka): Je v 1. oddelení ústav, ktorý má podkritické množstvo pracovníkov? Navštívili 
ste vo svojom funkčnom období podpredsedu niektoré pracovisko alebo jeho VR? 

Odpoveď: Nevidím také pracovisko, GgÚ nemá podkritické množstvo pracovníkov, ale vzhľadom na 
riešenú problematiku by mohol spolupracovať napr. s ÚKE. V mojom funkčnom období som 
nenavštevoval pracoviská. Iniciatíva na návštevu by mohla vzísť aj od ústavu. 

K. Gmucová (otázka ): Aké majú byť právomoci vedeckej rady v podmienkach v.v.i.? 

Odpoveď: Najvážnejšia kompetencia VR je právomoc navrhovať odvolanie riaditeľa ústavu – tá by 
mala ostať zachovaná. Správna rada by sa mala sústreďovať na administratívne a prevádzkové 
otázky a na hospodárenie. 

K. Iždinský (otázka): Predseda SAV spomenul rokovania s rektormi ohľadne štátnej vednej politiky. 
Aké sú výsledky, aké budú zásady? 

Odpoveď: Neviem, zo zákona musíme robiť kvalitný základný a aplikovaný výskum. S VŠ je teraz 
dobrá komunikácia. Keď program nadobudne obrysy, bude to predložené na rokovanie snemu. 



 

Eva Majková. 

(Úvodná otázka, viď vyššie): Nemá námietky, nebude vystupovať proti zvolenému postupu. Na úvod 
ďalej stručne zopakovala hlavné črty prezentácie na sneme. Hlavná črta – talenty a excelentnosť. 
Programy pre doktorandov, diplomy z dvoch krajín. Redesign úradu je nevyhnutný. 

F. Gömöry (otázka): Aké by bolo vaše stanovisko v situácii, keď by mal byť prijatý zákon o v.v.i, ale 
areál SAV na Patrónke by nebol odovzdaný do majetku SAV? Mali by sme prijať alebo odmietnuť 
takéto riešenie? 

Odpoveď: Bola by som za rokovanie a vyjednanie prijateľných zábezpiek. 

F. Gömöry (otázka): V predchádzajúcom volebnom období P SAV sme začínali s jedným predsedom 
a pokračovali s ďalším predsedom. V čom bol predseda J. Pastorek lepší oproti súčasnému 
predsedovi? 

Odpoveď: Na začiatku bolo vedenie SAV prof. Pastorkom prínosom. Je nespornou odbornou 
autoritou, naštartoval štrukturálne fondy, viedol špičkové pracovisko. Neskôr nedotiahol riešenie 
problémov do konca. 

F. Gömöry (otázka): Ako sa pozeráte na hodnotenie 3. oddelenia vied? 

Odpoveď: Spoločenskí vedci uverejnili otvorený list, sami pociťujú problémy v hodnotení vedeckej 
práce v porovnaní s ostatnými oddeleniami vied. Treba nasledovať AV ČR, hodnotiť kvalitu vybraných 
monografií. Treba presviedčať pracovníkov 3. oddelenia, aby publikovali viac monografií v anglickom 
jazyku, pomôcť im s prekladmi.  

L. Hluchý (otázka): Ako si predstavujete rovnomernejšie zabezpečovanie potrieb pre všetky ústavy. 
Kto bol zaangažovaný v predchádzajúcom projekte za 60 mil. eur? Ako je to s projektom CEMEA? 

Odpoveď: P SAV vytvára podmienky pre všetkých. V prvom kole európskych projektov bola snaha 
zapojiť všetky pracoviská. Projekty robia ústavy, P SAV pomáha. Materiálových vedcov je 500, čo je 
najviac. Musí sa zohľadniť kritická masa výskumníkov. 

K. Iždinský (otázka): Aké má SAV priority pri tvorbe štátnej vednej politiky? 

Odpoveď:  Pre túto problematiku existuje pracovná skupina tvorená rektormi a predsedom SAV. RIS3 
nemôže byť v protiklade so ŠVP. Budú stanovené priority základného a  aplikovaného výskumu. 
Materiál určite pôjde aj na rokovanie snemu. 

 

Peter Samuely.  

(Úvodná otázka, viď vyššie): Nemá námietky, nebude vystupovať proti zvolenému postupu. 

L. Hluchý (otázka): Ako uviedla E. Majková, máme asi 500 materiálových vedcov. Čo od nich môžeme 
očakávať, napríklad v projekte CEMEA? Náš ústav mal veľa ľudí v projektoch. Aký je váš názor na 
indikátory hodnotenia?  

Odpoveď: Materiáloví vedci sú veľká a dôležitá skupina. Projekt CEMEA nezahŕňa košické 
pracoviská. Podľa RIS3 sú materiálový výskum aj IT technológie dôležité. P SAV koordinuje úsilie 
pracovísk. Horizont 2020 je dobrá schéma, ale neuspeli sme v prvom kole. ÚEF podal nový projekt 
a je v kontakte s ďalšími pracoviskami.  

L. Hluchý (otázka): IT je v Európe v popredí, v SAV nie. 

Odpoveď: Nemyslím si to. 



F. Gömöry (otázka): Aké by bolo vaše stanovisko v situácii, keď by mal byť prijatý zákon o v.v.i., ale 
areál SAV na Patrónke by nebol odovzdaný do majetku SAV? Mali by sme prijať alebo odmietnuť 
takéto riešenie?  

Odpoveď: Bol by som proti takému riešeniu. 

F. Gömöry (otázka): V predchádzajúcom volebnom období P SAV sme začínali s jedným predsedom 
a pokračovali s ďalším predsedom. V čom bol predseda J. Pastorek lepší oproti súčasnému 
predsedovi? 

Odpoveď: Predseda J. Pastorek bol veľmi ambiciózny a má zásluhy na programe – centrá a parky. 
Snažil sa o financovanie špičkových tímov, snažil sa o progres. Súčasný predseda lepšie zvláda 
komunikáciu. 

F. Gömöry (otázka): Aký je váš názor na hodnotenie výsledkov 3. oddelenia vied? 

Odpoveď: Hodnotenie je možno proces traumatický, ale nevyhnutný. Máme v tom určitú kompetenciu. 
Mali sme v priebehu minulej akreditácie vlastný spôsob ako to urobiť. Časť hodnotenia tretieho 
oddelenia je rovnaká ako v prvom a druhom, časť je odlišná. Je to o to ťažšie, ale nemôžeme 
rezignovať. 

K. Flachbart (otázka): Nemáme prostriedky na zveľaďovanie novovubudovaných centier a parkov. 
Zatiaľ nie sú niektoré ani dokončené. Ako treba pokračovať ďalej? 

Odpoveď: Nie sú dohodnuté spôsoby čerpania fondov. Myslím, že by to malo byť podporené zo ŠF. 

R. Komžík (otázka): Ako vidíte nastavenie inštitucionálnych a súťažných prostriedkov? 

Odpoveď: V AV ČR je viac ako 50 percent prostriedkov súťažných. U nás je to iba 10 percent. To nie 
je dostatočné. Ale nemáme dostatočné financovanie inštitucionálnych prostriedkov. 

Igor Broska (otázka): Ako vidíte spoločnú akreditáciu s VŠ? 

Odpoveď: Pokus o takúto akreditáciu bol. VŠ majú už 15 rokov výkonové financovanie. Treba nájsť 
model, konsenzus, externé hodnotenie. Vyrieši to traumy, zjednoduší sa postup. Vyústilo by to do 
rámcovej zmluvy, napríklad na 3 až 5 rokov. 

K. Iždinský (Otázka): Člen P SAV by mal byť dušou v SAV, nemal by vystupovať za školy. Aký je váš 
názor. 

Odpoveď: VŠ majú register, garantom by mal byť iba v jednej organizácii. Na VŠ by to mali byť iba 
čiastočné úväzky. Treba to rýchlo vyriešiť. 

 

Pavol Siman.  

(Úvodná otázka, viď vyššie): Nemá námietky, nebude vystupovať proti zvolenému postupu. 

L. Hluchý (otázka): Aký je váš názor na projekt za 60 mil., ktorý bol odmietnutý  predsedom J. 
Pastorkom? 

Odpoveď: Nebol to projekt, iba alokovanie prostriedkov pre SAV. Bolo to určené na rozvoj 
infraštruktúry. 

L. Hluchý (otázka): Nevidíte pri evaluácii konflikt záujmov? Každý člen je z jedného pracoviska, 
niekedy aj dvaja z toho istého. 

Odpoveď: Teraz chce P SAV nastaviť evaluácie tak, aby boli čo najobjektívnejšie. Evaluácie by sa 
mali zjednotiť a malo by byť 7 kritérií. Členovia komisie nehodnotia vlastný ústav. Okrem toho sú 



v komisii aj ďalší členovia okrem členov z P SAV. Každý rok je možné postup upraviť. 

L. Hluchý (otázka): Čo keď hodnotiaci panel dá iné výsledky ako evaluácia, čo sa z toho vyvodí? 

Odpoveď: Práve to chceme, aby sme dostali nezávislé hodnotenie. Pred vyjadrením panelu 
nemôžeme udalosti predbiehať. Ich hodnotenie nemusí byť totožné s našou evaluáciou. Dôležité budú 
odporúčania. 

F. Gömöry (otázka): Aké by bolo vaše stanovisko v situácii, keď by mal byť prijatý zákon o v.v.i, ale 
areál SAV na Patrónke by nebol odovzdaný do majetku SAV? Mali by sme prijať alebo odmietnuť 
takéto riešenie? 

Odpoveď: Bol by som proti takému riešeniu, ale v konkrétnej situácii si to treba premyslieť. 

F. Gömöry (otázka): V predchádzajúcom volebnom období P SAV sme začínali s jedným predsedom 
a pokračovali s ďalším predsedom. V čom bol predseda J. Pastorek lepší oproti súčasnému 
predsedovi? 

Odpoveď: Za predsedu P. Šajgalíka je lepšia komunikácia, toto je spôsob, ku ktorému sa prikláňam. 

F. Gömöry (otázka): Aký je váš názor na hodnotenie výsledkov 3. oddelenia vied? 

Odpoveď: 3. oddelenie vied  by si malo samo definovať, čo je priorita, čo má najvyššiu hodnotu. Veľká 
časť tretieho oddelenia môže produkovať výsledky podobne ako v ostatných oddeleniach. Pri 
hodnotení sa dá postupovať jednotne. 

P. Miklánek (otázka): Aký je váš názor na podporu spoločných aktivít, ako spájať úsilie ústavov? 

Odpoveď: Je možné sa spájať pre riešenie programov. Príkladom je vedecký program Vodný 
manažment, kde je zapojených 8 ústavov a je to program na 25 rokov. Prvá fáza je cestovná mapa, 
ministerstvo životného prostredia vychádza v ústrety.  

(otázka): Ako hodnotiť tak, aby to ústavy spájalo?  

Odpoveď: Chceme získať peniaze pre úspešných.  

 

František Simančík.  

(Úvodná otázka, viď vyššie): Nemá námietky, nebude vystupovať proti zvolenému postupu, odporúča 
tento postup. 

Na úvod F. Simančík uviedol, že jeho kandidatúra nie je bojom proti, ale za niečo. Rozšírenie agendy 
SAV – aby sa SAV lepšie žilo, aby prišli mladí ľudia, rozšírenie agendy voči verejnosti. Chce 
presadzovať prioritne základný výskum, aby bol atraktívny aj pre verejnosť. 

K. Gmucová (otázka): Ste známy dobrými stykmi s podnikateľskou sférou. Ako by sa to odrazilo na 
vašom pôsobení v P SAV? 

Odpoveď: Budem presadzovať záujmy celej SAV, nebudem sám podávať žiadny projekt. Aktivity za 
SAV som už vykonával – napríklad som vystúpil za integritu SAV v rokovaní s Klubom 500. Určite 
budem spolupôsobiť so Snemom SAV a s riaditeľmi. 

K. Gmucová (otázka): Je správne, ak podnikatelia chcú zasahovať do samosprávnosti SAV? Je 
správne intervenovať takto, nemal by skôr intervenovať predseda SAV u ministra a hľadať podporu 
u vysokých škôl? 

Odpoveď: Intervenoval som v súlade s predsedom prof. Pastorekom, podnikatelia si toto stanovisko 
osvojili (integrita SAV). 



F. Gömöry (otázka): Aké by bolo vaše stanovisko v situácii, keď by mal byť prijatý zákon o v.v.i., ale 
areál SAV na Patrónke by nebol odovzdaný do majetku SAV? Mali by sme prijať alebo odmietnuť 
takéto riešenie? 

Odpoveď: Rozhodne by som bol proti takému riešeniu. 

F. Gömöry (otázka): V predchádzajúcom volebnom období P SAV sme začínali s jedným predsedom 
a pokračovali s ďalším predsedom. V čom bol predseda J. Pastorek lepší oproti súčasnému 
predsedovi? 

Odpoveď: P. Šajgalík je menej direktívny. Prof. Pastorek nebol pripravený na diskusiu. 

F. Gömöry (otázka): Aký je váš názor na hodnotenie výsledkov 3. oddelenia vied? 

Odpoveď: Pre SAV je dôležité, že je rôznorodé, že ponúka vyššiu kvalitu ako iba technické alebo 
prírodovedné VŠ. Tretieho oddelenia vied sa musíme zastať. Tretie oddelenie vied sa malo už dávno 
vyjadrovať ku všetkým závažným otázkam. To by mala robiť už dávno celá SAV. Napríklad k 
demografickým problémom, rómskej otázke, klimatickým zmenám, imigrantom, ... Je to naša šanca. 

F. Gömöry (otázka): Prof. Bátora kritizuje, že spoločenskovedný výskum neprešiel transformáciou.  

Odpoveď: Hodnota za peniaze, to je to, čo treba identifikovať. Za SAV to musí byť vedecká hodnota. 
V spoločenských vedách to nemusia byť karentované publikácie. Musia to byť nové vedecké poznatky 
a musíme presvedčiť ľudí, že je to pre verejnosť potrebné. 

 

Aleš Kučera.  

Na otázky odpovedal telefonicky. Komunikácia bola zreteľná a bolo ju počuť v celej miestnosti. 

F. Gömöry (otázka): Aké by bolo vaše stanovisko v situácii, keď by mal byť prijatý zákon o v.v.i., ale 
areál SAV na Patrónke by nebol odovzdaný do majetku SAV? Mali by sme prijať alebo odmietnuť 
takéto riešenie? 

Odpoveď: Bol by som proti takému riešeniu, ústavy tento majetok potrebujú. 

F. Gömöry (otázka): V čom bol predseda J. Pastorek lepší proti súčasnému predsedovi? 

Odpoveď: Pôsobenie prof. Pastorka nepoznám natoľko dobre, ale SAV nemôže suplovať vývoj pre 
výrobu. Za pôsobenia prof. Šajgalíka došlo ku stabilizácii. 

F. Gömöry (otázka): Aký je váš názor na hodnotenie výsledkov 3. oddelenia vied? 

Odpoveď: Musíme urobiť analýzu, využiť skúsenosti AV ČR a ďalších krajín V4. 

L. Hluchý (otázka): Aký je váš názor na ročné hodnotenia a konflikty záujmov pri hodnotení? Ako to 
riešiť, ako stanoviť indikátory? 

Odpoveď: Porovnávať sa musíme s krajinami V4. Napríklad pre ÚI - aké majú výsledky v Prahe, 
Varšave, Budapešti. Schéma sa nedá jednotne aplikovať ani v 1. oddelení.  

L. Hluchý (otázka): Čakáme na výsledky panelu, čo keď budú iné ako hodnotenia doteraz?  

Odpoveď: Nemám s tým problém, budem to akceptovať. Nie všetky ich námietky budú asi totožné 
s našimi postojmi. Rozhodne sa treba zamyslieť, ako sa zlepšiť, čo je lepšie, ako keby nám na všetko 
dali iba pochvalné stanovisko. 

K. Gmucová (otázka):  Aké sú vaše predstavy o nových vnútorných predpisoch pre vedecké, dozorné 



a správne rady? 

Odpoveď: Som v kontakte s AÚ AV ČR. Nechal by som radu riaditeľa. Dozorná rada neposudzuje 
vedecké otázky, je zameraná na hospodárske otázky, majetok.  

 

K bodu 6: V zmysle uznesenia č. 1. prijala komora nasledujúce uznesenie týkajúce sa volieb (16/0/0): 

Uznesenie č. 2 

I. komora Snemu SAV schvaľuje, aby sa hlasovalo o všetkých kandidátoch na členov P SAV vrátane 
neprítomného Dr. A. Kučeru, ktorý sa nemohol zúčastniť z objektívnych dôvodov a odpovedal na 
otázky telefonicky.  

Ďalej komora prijala uznesenie (16/0/0): 

Uznesenie č. 3  

I. komora Snemu SAV poveruje predsedníčku Snemu SAV, aby o prijatom postupe hlasovania pri 
voľbe v komore informovala výbor Snemu SAV a Snem SAV tak, aby Snem SAV mohol prijať finálne 
rozhodnutie o postupe A. Kučeru do druhého stupňa volieb. 

Potom bola vykonaná voľba kandidátov na členov P SAV. Odovzdaných bolo 16 hlasovacích lístkov, 
16 bolo platných. Kandidáti získali nasledujúce počty hlasov: 

Fröhlich, Karol    9 hlasov 

Kučera, Aleš  13 hlasov 

Majková, Eva    7 hlasov 

Samuely, Peter  13 hlasov 

Siman, Pavol  12 hlasov 

Simančík, František 12 hlasov 

Uznesenie č. 4 (16/0/0) 

I. komora Snemu SAV zvolila v tajnom hlasovaní nadpolovičným počtom hlasov prítomných členov 
komory nasledujúcich kandidátov na členov Predsedníctva SAV vo funkčnom období 2017-2021, ktorí 
postupujú do II. stupňa volieb (v abecednom poradí): 

Fröhlich Karol, Kučera Aleš, Samuely Peter, Siman Pavol a Simančík František 

 

Zapísal: Karol Nemoga                                                                           Katarína Gmucová 

Overil:  Igor Broska                                                                             predsedníčka Snemu SAV 

V Bratislave, dňa 27. 1. 2017 

 

  



Príloha č. 1: Oznámenie o meškaní letu 

 

  

  



Príloha č. 2: Letenka 

 

 


