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Zápisnica z 21. zasadnutia III. komory Snemu SAV  

konaného dňa 17. 1. 2017 od 13:00 hod. v zasadačke č. 94 na Klemensovej ulici 19 v 

Bratislave 

 

Program: 

 

1. Otvorenie  

2. Schválenie programu 

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

4. Krátke vystúpenia kandidátov na členov predsedníctva akadémie vo funkčnom 

období 2017 – 2021 a ich odpovede na otázky členov III. komory snemu SAV 

5. Prvý stupeň volieb kandidátov na členov predsedníctva, hlasovanie 

6. Vyhlásenie výsledkov prvého stupňa volieb 

7. Záver 

 

K bodu 1 

Predsedníčka 3. komory Snemu SAV Zuzana Kusá o 13:00 hod. otvorila zasadnutie.  

 

K bodu 2 

III. komora snemu schválila program rokovania podľa predloženého návrhu predsedníčky 

komory. K. Kollár navrhol upresniť model vystúpenia kandidátov na „5 minút na prezentáciu 

kandidáta a 15 minút na diskusiu“.  Na explicitnú otázku P. Žeňucha vo veci prezenčnej 

listiny, kde je uvedený kandidát na člena P SAV V. Páleník ako člen komory, Z. Kusá uviedla, 

že jeho prítomnosť na mennom zozname členov III. komory je v súlade s platnými predpismi. 

V. Páleník je stále členom Snemu SAV, ale v súlade so štatútom snemu sa nezúčastňuje 

rokovaní snemu a komory, ktoré sa týkajú volieb kandidátov do P SAV. Akademická obec 

Ekonomického ústavu SAV sa otázkou voľby nového člena snemu nezaoberala.   

 

K bodu 3 

Komora hlasovaním jednomyseľne schválila zloženie jednotlivých komisií, zapisovateľa 

a overovateľku. 

Mandátová komisia: Peter Žeňuch (predseda),  Iveta Valentová, Zuzana Magurová 
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Volebná komisia: Karol Kollár (predseda), Stanislav Konečný, Alena Jakubičková 

Návrhová komisia: Zuzana Bartošová (predsedníčka), Ján Palkovič, Martin Palúch 

Zapisovateľ: Radoslav Passia 

Overovateľka: Jana Gubášová Baherníková 

 

K bodu 4 

Krátke vystúpenia kandidátov za členov P SAV sa konali podľa abecedného poradia a 

nasledovného časového plánu: 

Bianchi, Gabriel 13:10 hod. 

Gálik, Dušan 13:30 hod. 

Marušiak, Juraj 13:50 hod. 

Morovics, Miroslav 14:10 hod.  

Páleník, Viliam 14:30 hod.  
 

O 13:12 sa začala prezentácia prvého kandidáta G. Bianchiho. 

Kandidát na úvod povedal, že svoje tézy zverejnil a predstavil ich aj na ostatnom zasadnutí 

snemu, naznačil, že má skôr záujem o diskusiu s členmi komory. Z. Bartošová ho vyzvala, aby 

prezentáciu zopakoval. G. Bianchi zvýraznil potrebu uprednostniť vo vedeckom živote obsah 

pred formou, kritizoval paralelne bežiace evaluačné procesy v akadémie. Výkonové 

financovanie nemôže fungovať so súčasnými zdrojmi, pretože už dnes ústavy živoria. 

Navrhuje novú štruktúru predsedníctva, navrhuje zriadiť troch podpredsedov pre výskum 

(zástupcov jednotlivých oddelení vied) na rozdiel odo dneška, keď pracuje len jeden.  

Ivan Brezina sa opýtal, čo treba zmeniť na evaluácii. Odpoveď kandidáta: Najprv sa musí 

vyriešiť minimálne financovanie, princíp musí byť bonifikačný, nie prerozdeľovanie 

obmedzených zdrojov. Ďalšia otázka smerovala na súčasnú evaluáciu – bude nás stimulovať 

k väčšej medzinárodnej spolupráci? Odpoveď: Nástrojom je napr. internacionalizácia 

doktorandského štúdia, ale mnohé ústavy majú medzinárodnú spoluprácu aj dnes. Účasť 

v náročnejších grantoch by mohol viesť cez integráciu výskumných tém s „tvrdými“ vedami. 

Otázky Z. Kusej sa opäť týkali výkonového hodnotenia: Aký má byť vzťah medzi ročným 

hodnotením a evaluáciou – tu podľa nej G. Bianchi pri kritike týchto paralelných procesov 

nebude mať podporu v iných komorách. Ako zabezpečiť „automatizáciu“ procesu ročného 

hodnotenia? Nepotrebujeme toto zrkadlo? Odpoveď: Kandidát vo svojom návrhu nevidí 

rozpor, lebo ani dnes sa na základe ročného hodnotenia neprerozdeľujú peniaze. 

Samozrejme, ústavy musia skladať účty, musí to byť transparentná procedúra, ale nemalo by 

sa to premietať priamo do ich finančného hodnotenia, to treba robiť vo viacročných 

intervaloch. Z. Bartošová: V akej funkcii chce kandidát pôsobiť v rámci P SAV? Odpoveď: 

Podpredseda pre 3. oddelenie vied. Pôsobenie vníma ako službu, ako uplatnenie 

dlhoročných profesionálnych skúseností. K. Kollár sa vrátil k vzťahu evaluácie a akreditácie: 

Ako bude reagovať, ak dôjde k rozporu medzi hodnotením medzinárodného panelu 
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a internou evaluáciou? Odpoveď: Rozhodnutie prijme P SAV, ono bude zodpovedné, nie 

panel expertov ako taký, takže prípadné rozpory sa musia riešiť na pôde SAV. D. Magdolena 

zaujímala diverzifikácia vied z hľadiska nákladov aj v rámci 3. oddelenia. G. Bianchi mal podľa 

neho verejné vyhlásenie pre RTVS, že spoločenskovedný výskum je pomerne lacný. Podľa D. 

Magdolena nezohľadnil špecifiká všetkých disciplín zastúpených v 3. oddelení. Odpoveď: 

Kandidát súhlasí, že jednotlivé disciplíny majú rôznu mieru finančnej náročnosti, vo svojom 

vyhlásení použil verejne zrozumiteľný jazyk, išlo o metaforu.  

 

O 13:38 sa začala prezentácia kandidáta D. Gálika.  

D. Gálik v krátkej prezentácii doplnil svoje vystúpenie na ostatnom sneme, zameral sa na 

tému zlepšenia medzinárodnej spolupráce SAV. Kým v technických a prírodných vedách sa 

táto spolupráca viaže skôr na veľké projekty, v spoločenských vedách je situácia 

diverzifikovaná. Dôležité je podľa neho aj prepojenie rozličných databáz ústavov 

s medzinárodným prostredím. Veľmi limitované možnosti sú v rámci Horizontu 2020. Naše 

disciplíny sú tam v pozícii „prívesku“, chýbajú samostatné témy pre humanitné 

a spoločenské vedy. Zväčšuje sa priepasť medzi „starými“ a „novými“ krajinami EU vo 

financovaní.  

M. Pekník sa opýtal na tieto rozdiely medzi „starými“ a „novými“ členskými krajinami EÚ. 

Odpoveď: Len 15 percent zdrojov z EÚ čerpajú nové členské krajiny. Dôležitá je spolupráca 

krajín strednej Európy. Treba začať vo V4. K. Kollár: Ako môžete prispieť k riešeniu tejto 

situácie? Odpoveď: Treba iniciovať stretnutia s okolitými akadémiami, bohužiaľ, zatiaľ sa 

zaoberajú menej reálnymi problémami. Treba vypracovať návrh a hľadať podporu. M. 

Zavacká sa kriticky vyjadrila na adresu pôvodne bulharskej SGEM World Science,  

predátorskej organizácie, ktorá organizuje konferenciu vo Viedni a zaštiťuje sa spoluprácou 

so SAV. Pýtala sa, či a ako P SAV rieši toto zneužitie mena SAV. Odpoveď: Je to neseriózna 

aktivita, so SGEM treba prerušiť kontakty. Pokus bol vykonaný – D. Gálik už písal niekoľko 

listov, aby neuvádzali našich pracovníkov v rámci svojich aktivít. R. Passia: Ako si kandidát 

predstavuje podporu mladých vedeckých pracovníkov? Odpoveď: zmeniť terajšiu formu 

medziakademických dohôd tak, aby podporovala len postdoktorandov, alebo úplne zmeniť 

doterajší systém medziakademických dohôd a preferovať priame cestovné granty pre našich 

pracovníkov. Teraz máme obrátený systém: SAV neplatí svojich ľudí, ale tých, ktorí k nám 

prichádzajú, tento systém už inde veľmi nefunguje. Z. Kusá: Dôsledky medzinárodného 

posudzovania – odporúčania môžu byť viacvrstvové a nie všetko budú môcť riešiť samotné 

ústavy, ako sa kandidát postaví k výsledkom hodnotenia? Odpoveď: Príkladom, že na 

niektoré veci nemáme dosah, je aj súčasné vypnutie vedeckých databáz pre slovenské 

vedecké organizácie, nedostatočná je aktivita ministerstva školstva, napriek viacerým 

rokovaniam a upozorneniam sa situácia neriešila, projekt na financovanie databáz sa 

nepodal. Z. Kusá sa pýtala, či by SAV nemala byť iniciatívnejšia a nemala vypracovať draft 

cestovnej mapy k digitalizácii zbierkových databáz, podobne ako to mieni urobiť s 

koncepciou štátnej vednej politiky. Odpoveď: Súhlas, treba to robiť spolu s univerzitami, 

treba však bojovať so záujmami rôznych záujmových skupín.  
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O 14:00 sa predstavil ďalší kandidát Juraj Marušiak. 

Kandidát v úvodnom slove zdôraznil, že podporuje model SAV, ktorý umožňuje rôzne právne 

formy jednotlivých ústavov a pracovísk. Podporil súčasnú evaluáciu, je to posun vpred, 

spoločný problém ústavov v 3. oddelení je absencia vízie do budúcnosti, aká by mala byť 

akadémia v národnom aj medzinárodnom kontexte. Bude potrebná diskusia o týchto 

témach. Dôležitá je podľa neho práca s mladou generáciou, pretože Slovensko čelí veľkému 

úniku mozgov.  

Z. Kusá vyjadrila prekvapenie, že kandidát prichádza s predstavou troch právnych foriem 

organizácií (rozpočtové, príspevkové a v. v. i.). Snem totiž tento návrh v minulosti 

nepodporil. Odpoveď: Zloženie snemu môže byť v budúcnosti iné, na ústavoch boli podľa 

neho voči súčasnému stavu výhrady. Rešpektovať však bude snem, aj to, čo schváli 

parlament. Túto otázku chce nastoľovať. Navrhuje o tomto modeli stále uvažovať ako 

o alternatíve. D. Magdolen: Návrh zákona je vo vláde, veľké zmeny sa už asi nedajú robiť. Čo 

vie kandidát ešte urobiť s týmto návrhom, dajú sa z neho odstrániť „nášľapné míny“? 

Odpoveď: Jedna možnosť je iniciatíva SAV na novú úpravu alebo doplnenie súčasnej. Druhou 

možnosťou je práca s decíznou sférou a NR SR. Odštartoval projekt s výborom pre školstvo 

a vzdelávanie NR SR, tieto otázky sú vhodnými témami aj pre tento formát. Aj on by vedel 

iniciovať takéto aktivity, odozvu nevie zaručiť. K. Kollár: Čo by kandidát mohol urobiť vo veci 

zabránenia úniku mozgov zo Slovenska? Odpoveď: Individuálnych možností je málo. Treba 

podporovať postdoktorandov, postdoktorand má v súčasnosti nižší plat ako doktorand, 

v štádiu príprav je nové SASPRO, ktoré bude otvorené aj pre VŠ, pre akadémiu to bude 

konkurenčné prostredie. Viac sa treba orientovať na prácu so študentmi, tak získavať 

kontakty s budúcimi vedcami. S. Konečný:  O podobe transformácie bolo podľa neho už 

rozhodnuté, nerozumie, prečo sa k nej kandidát vracia. Odpoveď: Kandidát nevie odpovedať, 

či sa transformácia ešte dá zmeniť, to závisí od mnohých faktorov. M. Zavacká: Nejestvuje 

zmluva medzi univerzitou a ústavmi, pracovníci akadémie majú obmedzené možnosti školiť 

na pôde univerzity, viesť bakalárske či magisterské práce. Odpoveď: On na tento problém 

doteraz nenarazil, sám viedol na univerzite magisterské práce, ak sú v tejto oblasti problémy, 

treba ich riešiť.  

 

O 14:20 sa začala prezentácia kandidáta M. Morovicsa. 

Kandidát sa v úvodnom slove sústredil sa na úlohy zo svojej písomnej prezentácie. Hlavnou 

ideou je spolupráca založená na dialógu a komunikácii na všetkých úrovniach. Problémy vždy 

vychádzali z absencie alebo nevhodného štýlu komunikácie. Kľúčové je sústrediť sa 

v transformácii na kvalitu interných predpisov. Reštrukturalizácia nie je totožná 

s transformáciou. Je nutné dotiahnuť metodiku hodnotenia pri evaluácii s ohľadom na 

špecifiká 3. oddelenia. P SAV by malo aktívne vstupovať do formovania štátnej vednej 

politiky.  
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R. Passia sa opýtal, ktoré interné predpisy považuje kandidát v procese transformácie za 

najdôležitejšie. Odpoveď: Ako by sa konštituovalo nové P SAV, snem, ako by sa 

zabezpečovalo zastúpenie ústavov, komunikácia, dôležité je zabezpečenie kontrolných 

mechanizmov. S. Konečný: Výkonové financovanie je jeden z najväčších problémov, ako si ho 

kandidát predstavuje? Doplnila ho Z. Kusá: Predstavuje si iný model komunikácie o nastavení  

kritérií hodnotenia a výkonového financovania, ako je ten, ktorý uplatnil podpredseda SAV 

pre III. OV E. Višňovský? Ten na zasadnutí P SAV 20. 12. 2016, kde prebiehala komunikácia 

o novom modeli evaluácie, predložil materiál, ktorý nekonzultoval s riaditeľmi, ani v rámci  

III. OV P SAV, či s členmi výboru snemu zastúpenými v príslušnej pracovnej skupine. 

Odpoveď: Pozitívne na tom je, že na tento rok je naplánovaný len „experiment“, na 

diskutovanom a neschválenom modeli vyskúšame prípadné dopady, ktoré ale nebudú 

premietnuté do rozpočtov ústavov. Kandidát nezdieľa pesimistický názor, že by výkonové 

financovanie malo rozvrátiť vnútorné prostredie ústavov. D. Magdolen: Obsahuje návrh 

zákona o v. v. i. z pohľadu našich vied problémové miesta? Ak áno, ako ich odstrániť? 

Odpoveď: Kandidát vidí v návrhu skôr istý potenciál. Ak sa kvalitne nastavia interné predpisy, 

nemusíme prísť skrátka, v niektorých ohľadoch nám nový zákon môže pomôcť „prebudiť sa“, 

čiastočne umožní aj čerpať z výhod v. v. i. Objednávky ministerstiev či iných štátnych 

organizácií nás môžu stimulovať. M. Pekníka zaujímala zmienka o ponukách decíznej sféry – 

má kandidát na mysli Otvorenú akadémiu? Odpoveď: Otvorená akadémia nebola zatiaľ ako 

projekt dotiahnutá, treba ho prezentovať ako ponukový program, propagáciu našich 

výskumných kapacít smerom k spoločnosti. K. Kollár: Dôvodom zdržania zákona o v. v. i. sú 

lobistické záujmy o majetok akadémie. Myslíte si, že SAV ešte má ustupovať vo veci majetku, 

aby vôbec došlo k prijatiu tohto zákona? Odpoveď: Kandidát súhlasí, že za neschválením 

zákona bola otázka majetku, nemôžeme ustúpiť vo veci samosprávnosti jednotlivých 

ústavov, vrátane toho, aby akadémia mohla zriaďovať vlastné verejné výskumné inštitúcie.  

 

O 14:40 hod. sa začala prezentácia V. Páleníka.  

V. Páleník zdôraznil, že dobre pozná spoločenskovednú problematiku a má dlhoročnú prax. 

Chce kandidovať na ekonomického podpredsedu SAV, ďalšia možnosť je orientácia na 

aplikáciu a propagáciu vedy, bola by to nová funkcia, ktorá takto nie je v súčasnom 

predsedníctve pomenovaná.  

R. Passiu zaujímalo, čo by kandidát robil na pozícii podpredsedu SAV pre ekonomiku inak ako 

súčasný podpredseda. Odpoveď: Rozpočtovanie po prijatí zákona o v. v. i. bude treba robiť 

nanovo, chcel by nadviazať na doterajšiu stabilizačnú zmluvu. Rozdiel je v tom, že by sa snažil 

aktívne negociovať rozpočet, byť v tomto procese aktívnejší. Treba tiež zosúladiť kapitoly 

rozpočtu SAV s RIS3, do nášho oddelenia neprichádzajú v rámci RIS3 takmer žiadne 

prostriedky. Chcel by to zmeniť, ale P SAV je kolektívny orgán. Aktívnejšie by robil aj 

legislatívny proces, spoločenský lobing za akadémiu. Aktívnejšie by chcel vstupovať do 

medzirezortného pripomienkovacieho konania, do témy predaja majetku a vybudovania 

spoločenskovedného pavilónu. Z. Magurová sa opýtala, či kandidát ponúkol svojej 

akademickej obci, že sa po ohlásení kandidatúry vzdá členstva v sneme. Odpoveď: Nie.  
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Z. Bartošová: Kandidát viackrát upozorňoval na podvyživené financovanie samotného 

snemu, aký má na to teraz názor?  Odpoveď: Snem robí legislatívny proces, nemá dostatočné 

podmienky, pri odvolávaní bývalého predsedu si uvedomil, že snem nemá dostatočnú 

vážnosť, prehnaná skromnosť snemu nie je na mieste. Snem by mohol mať aj vlastný 

sekretariát. Z. Kusá: Výboru snemu poskytuje služby sekretariát predsedu SAV. Problémom je 

skôr deľba kompetencií medzi snemom a P SAV. Kam až snem môže zájsť? Odpoveď: Do 

kompetencií podpredsedu pre ekonomiku patrí aj vnútorná legislatíva. Považuje snem za 

silný orgán a mal by mať viac kompetencií ako v súčasnosti. K. Kollár: Aký je jeho názor na 

financovanie časopisov v SAV? Súhlasil by s „kótovaním“ rozpočtu SAV, aby podpora 

časopisov neklesala? Odpoveď: Snem prijíma zásady rozpočtu, je za to, aby v zásadách boli aj 

konkrétne čísla. M. Brňák: Aký má názor na transformáciu špecializovaných a servisných 

pracovísk? Odpoveď: Treba počkať, v akej podobe prijme NR SR zákon o v. v. i.  

 

K bodu 5 

O 15:00 sa uzavreli vystúpenia a diskusia s kandidátmi na členov P SAV. Z. Kusá zopakovala 

základné pravidlá hlasovania, každý člen komory môže označiť maximálne 5 kandidátov. P. 

Žeňuch oznámil, že na voľbách sa zúčastňuje 21 prítomných členov 3. komory Snemu SAV, na 

postup kandidáta do 2. kola volieb je teda potrebných 11 hlasov (teda nadpolovičná väčšina 

z prítomných členov 3. komory snemu). K. Kollár oboznámil prítomných s detailmi hlasovacej 

procedúry, S. Konečný následne rozdal hlasovacie lístky. 

 

K bodu 6 

Predseda volebnej komisie K. Kollár o 15:15 hod. vyhlásil výsledky volieb. Z celkového počtu 

24 volebných lístkov bolo 21 lístkov rozdaných, volebnej komisii sa vrátilo 21 lístkov, 

platných bolo 21. Jednotliví kandidáti získali nasledovný počet hlasov: G. Bianchi 10, D. Gálik 

11, J. Marušiak 12, M. Morovics 15, V. Páleník 12.  

Z. Kusá následne oznámila výsledky volieb aj kandidátom na členov P SAV.  

 

K bodu 7 

Predsedníčka 3. komory Snemu SAV Z. Kusá poďakovala prítomným členom III. komory 

snemu SAV a kandidátom a ukončila rokovanie o 15:20 hod. 

 

Zapísal: Radoslav Passia                                                  

Overovateľka: Jana Gubášová Baherníková 

        Zuzana Kusá 

V Bratislave 23. 1. 2017                                                        predsedníčka III. komory SAV 
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Príloha  

 

Uznesenie  III. komory Snemu SAV prijaté na jej 21. pracovnom zasadnutí, ktoré sa konalo v 

zasadacej miestnosti Filozofického ústavu SAV na Klemensovej č. 19 v Bratislave dňa 17. 1. 

2017: 

 

III. 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 2. stupňa volieb (v abecednom poradí): D. Gálik, J. Marušiak, 

M. Morovics  a V. Páleník. 

 


