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Zápisnica zo zasadnutia Snemu SAV konaného dňa 14. 3. 2017 od 13:00 hod. v aule SAV 
v priestoroch Jedálne a spoločenského centra v areáli SAV na Patrónke v Bratislave. 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
Prizvaní: kandidáti na členstvo v Predsedníctve SAV jednotlivo na diskusiu, už zvolení kandidáti na 
členstvo v Predsedníctve SAV k vybraným bodom programu 
 
PROGRAM 

1. Otvorenie  

2. Schválenie programu zasadnutia  

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

4. Informácia o priebehu prvého stupňa volieb kandidátov na členov predsedníctva akadémie v I. a III. 
komore  

5. Diskusia členov snemu s kandidátmi na členov predsedníctva akadémie vo funkčnom období 2017 
– 2021  

6. Druhý stupeň volieb kandidátov na členov predsedníctva, hlasovanie  

7. Vyhlásenie výsledkov  

V prípade zvolenia úplného predsedníctva  

8. Voľba predsedu akadémie  

9. Vyhlásenie výsledkov  

10. Rôzne  

11. Záver  

V prípade nezvolenia úplného predsedníctva  

8. Schválenie harmonogramu doplňovacích volieb kandidátov na členov predsedníctva akadémie na 
obdobie 2017 – 2021  

9. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu Novely Štatútu SAV v časti Príloha 2 Štatútu Snemu SAV  

10. Rôzne  

11. Záver  
 

INFORMÁCIE K JEDNOTLIVÝM BODOM 

Bod 1 

K. Gmucová otvorila zasadnutie snemu v určenom čase.   

 

Bod 2 

K. Gmucová objasnila program, od bodu 8 alternatívne formulovaný podľa volebných výsledkov, 

a dala o programe hlasovať. Program zasadnutia bol schválený. 

 

Bod 3 

K. Gmucová predstavila návrhy na zloženie pracovných komisií, zapisovateľku a overovateľku. 
Snem schválil pracovné komisie v tomto zložení:  
Návrhová komisia: R. Passia (predseda), M. Tyšler, Ľ. Kľučár 
Mandátová komisia: K. Nemoga (predseda), J. Belišová, J. Sedlák 
Volebná komisia: F. Gömöry (predseda), J. Gálik, J. Palkovič 

Volebná subkomisia I. komory: F. Gömöry (predseda), D. Michniak, M. Kadúc 
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Volebná subkomisia II. komory: J. Gálik (predseda), Š. Faix, D. Antolová 
Volebná subkomisia III. komory: J. Palkovič (predseda), M. Zavacká, S. Konečný 

Zapisovateľka: Z. Kusá; overovateľka: Z. Bartošová 
 
Bod 4 

Informáciu o priebehu prvého stupňa volieb kandidátov na členov predsedníctva akadémie v I. a 

III. komore predniesli K. Gmucová a Z. Kusá. Do druhého stupňa volieb z I. komory postúpil M. 

Venhart, ktorý získal 10  hlasov zo 16. Z III. komory postúpili M. Lubyová, ktorá získala 13 hlasov 

z 19 a V. Páleník, ktorý získal 10 hlasov.  

 
Bod 5   

K. Gmucová privítala M. Lubyovú a oboznámila ju s pravidlami vystúpenia/diskusie. 

M. Lubyová zdôraznila, že chce podporovať diskusiu o skúsenostiach z pilotných projektov 

spájania ústavov. 

Diskusia 

F. Gömöry:  Zdôrazňovali ste, že vám ide o pozdvihnutie významu spoločenských a humanitných 

vied. Akými aktivitami v P SAV by ste to chceli dosiahnuť?  

M. Lubyová:  Je potrebné viac integrovať  ústavy prostredníctvom interdisciplinárnych projektov, 

podpora takýchto projektov je nenásilný a efektívny spôsob ako zrovnoprávniť ústavy. 

Spomenula štúdiu IDÉS, ktorá zatracovala celú slovenskú vedu, ale jej výklad bol obrátený proti 

spoločenskovedným ústavom.   

I. Broska: Ako chápať váš návrh na prehodnotenie transformácie, znamená to, že ju chcete aj 

zastaviť?  

M.  Lubyová: Obávam sa, že povedie najmä k tlaku na získavanie mimorozpočtových zdrojov, že 

nebudeme mať priestor tlačiť na zvýšenie rozpočtu od štátu. Je potrebné urobiť súvahu 

nákladov, aby sme prípadne nevstupovali do veľkých projektov, ktoré by nás mohli finančne 

položiť.  

K. Flachbart: Ako by hodnotila plusy a mínusy pilotných projektov.  

M. Lubyová: Ak by už platil zákon o v. v. i., dovoľoval by „federatívnejšiu“ štruktúru organizácie. 

Platný zákon núti k unitárnemu riadeniu spojených ústavov - dostali jeden účet, jeden rozpočet,  

skomplikovala sa administrácia. Prvý polrok na plný úväzok riešili len problémy integrácie. Získali 

však cenné skúsenosti, môžu pomôcť vytvoriť cestovnú mapu a poskytnúť ju ďalším ústavom. 

Škoda, že pilotne sa spájajúce ústavy z rôznych oddelení vied sa navzájom nedelili o získané 

skúsenosti. 

K. Nemoga: Hovorili ste, že zlepšením postavenia vedy v spoločnosti získame aj viac financií. Ako 

si to predstavujete? 

M. Lubyová: Jedna vec sú praktické projekty. Druhá vec je reputácia, ktorá otvára dvere. Mnoho 

závisí od spoločenských kontaktov, bez toho, aby ste chodili na kávu s politikmi, veľa nevybavíte, 

no je potrebné komunikovať s celým politickým spektrom, lobizmus je nutné robiť koordinovane. 

K. Gmucová poďakovala M. Lubyovej za diskusiu. 

 

K. Gmucová privítala V. Páleníka a oboznámila ho s pravidlami vystúpenia/diskusie. V. Páleník 

uprednostnil otázky.   

Diskusia 
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F. Gömöry:  Čo považujete v súčasnosti za najnaliehavejší problém, na ktorý by sa nové 

predsedníctvo malo sústrediť? 

V. Páleník: Nechce hovoriť za celé predsedníctvo, treba sa však aktívne starať o dovŕšenie 

procesu prechodu na v. v. i., doladenie podoby zákona a jeho praktický priemet. Snažil by sa 

komunikovať s politikmi a s tvorcami legislatívy, ktorých pozná a prispieť k tomuto doladeniu. 

Celok návrhu zákona o v. v. i. pokladá za dobrý, aj keď na niektoré jeho detaily má iný názor.  

I. Broska: S týmto súvisí Otvorená akadémia: ako ste pôsobili pri jej príprave?  

V. Páleník: Som zodpovedný za časť Efektívne verejné politiky. Dokument by mal vyústiť do 

ponukovej brožúrky analytických kapacít/expertíz, a to nielen pre národnú, ale aj pre európsku 

politiku. Snažil by som sa  túto ponuku presadzovať v jednotlivých rezortoch, ponúkať im 

analytické riešenia úloh, ktoré potrebujú riešiť. Napr. som člen koordinačného výboru SR pre 

členstvo v OECD, ktorý sa vyjadruje o rôznych otázkach.  

K. Iždinský: Často ste vystupovali s názorom, že snem má razantnejšie vstupovať do spolutvorby 

vecí v SAV, myslíte si stále, že snem má viac kontrolovať P SAV?   

V. Páleník: Je to tak, myslím si stále, že snem má hrať významnejšiu úlohu a mal by mať aj určité 

vizuálne atribúty svojho postavenia - vizuálna stránka je dôležitá. Snem však rozhodne, aké 

právomoci si v nových štatútoch osvojí. Úrad SAV by potreboval reorganizáciu v tom zmysle, že je 

to úrad celej SAV, mal by poskytovať väčšiu oporu všetkým orgánom/organizáciám SAV. 

F. Gömöry: Predpokladáte, že zákon o v. v. i. nebude prijatý do nástupu nového P SAV?  

V. Páleník: Vzhľadom na procedurálny postup sa to asi nedá očakávať, treba však pravidelne 

chodiť na rokovanie príslušných výborov, tak ako to v minulosti robil J. Slezák. V poslednej 

minúte vyčleneného času V. Páleník priblížil svoju prácu v EHSV a návrh novej európskej dane, 

ktorým sa v tomto výbore zaoberal.     

K. Gmucová poďakovala V. Páleníkovi za diskusiu. 

 

K. Gmucová privítala M. Venharta a oboznámila ho s pravidlami vystúpenia/diskusie.  M. Venhart 

uprednostnil otázky.  

Diskusia 

F. Gömöry:  Akú  úlohu pre prvé rokovanie P SAV považujete za najdôležitejšie? 

M. Venhart: Je to otázka nákladov, ktoré ústavom vzniknú v dôsledku prechodu na v. v. i. 

K. Gmucová: Predpokladáte aj centrálne nariaďované zlučovanie ústavov? 

M. Venhart: Rozhodne nie.   

M. Vrzguľová: Máte konkrétnejšie predstavy o možnostiach spolupráce rôznych ústavov? 

M.  Venhart: Vie si predstaviť napr. spoluprácu Fyzikálneho ústavu s Archeologickým ústavom. 

J. Gálik: Hovorili ste o spolupráci s mladými. Viete si predstaviť spoluprácu aj so staršími? 

M. Venhart: Určite áno, celé roky som spolupracoval najmä so staršími. 

Z. Kusá: Vedeli by ste podporiť aj to, aby SAV aktívnejšie riešila prístup k bývaniu mladých vedeckých 

pracovníkov? 

M. Venhart: Myslím, že na riešenie bývania dnes nie sú možnosti.  

D. Magdolen: Aké typy hodnotenia činnosti ústavov považujete za vhodné? Ako by sa podľa vás 

mali prepájať ročné a viacročné hodnotenia? 

M. Venhart:  Je za to, aby po veľkom hodnotení nasledovali napr. dvojročné hodnotenia 

posudzujúce posun v zmysle odporúčaní.   
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K. Gmucová: Aký je váš názor na uchádzanie sa o veľké projekty? 

M. Venhart: Je to potrebné, podporujem to, veľmi nám chýba ESFRI. 

F. Gömöry:  Aký je váš názor na projekt jadrového reaktora Alegro? Môžeme si to ako malá 

krajina dovoliť? 

M. Venhart: Neviem, či som objektívny, keďže som bol súčasťou riešiteľského kolektívu. Nie je to 

jediná možnosť a neviem povedať či je najlepšia, je to na širšiu debatu. Máme dosť silný jadrový 

priemysel, opodstatnenie tu teda je. Povedali ste, že sme malá krajina, ale vo Fínsku (univerzitné 

laboratórium v Jyväskylä) majú takéto zariadenie, urýchľovač, a riešia sa tam veci pre viaceré 

disciplíny. 

L. Hluchý: Chýbajú cestovné mapy ESFRI projektov, aj preto, že u nás dominuje sebazahľadenosť. 

Ako by ste nasmerovali prácu SAV na týchto cestovných mapách?  

M. Venhart: Mohli by sme sa inšpirovať v krajinách ako Fínsko. 

R. Komžík: Aký je váš postoj k členstvu v mnohých finančne náročných konzorciách - kde postaviť 

hranicu, že toto áno, toto nie...  

M. Venhart: Je potrebné zohľadniť veľkosť vedeckej komunity, či bude vedieť využívať možnosti 

určitého konzorcia. V niektorých oblastiach u nás pracuje len veľmi málo vedcov.  

K. Gmucová poďakovala M. Venhartovi za diskusiu a odovzdala slovo predsedovi volebnej 

komisie F. Gömörymu.  

 
Bod 6 

Predseda volebnej komisie F. Gömöry vysvetlil volebný postup. Upozornil na spôsob vypĺňania, 

farbu hlasovacích lístkov pre jednotlivé komory. S predsedami volebných subkomisií rozdali 

hlasovacie lístky. Prebiehalo hlasovanie a zratúvanie hlasov volebnými subkomisiami a volebnou 

komisiou.  

  
Bod 7 

Po nahlásení výsledkov volieb volebnou komisiou K. Gmucová vyhlásila výsledky doplňujúcich 
volieb do P SAV: M. Lubyová získala 64,9 % hlasov a bola zvolená do P SAV; V. Páleník získal 48,1 
% hlasov a nebol zvolený do P SAV a M. Venhart získal 72,5%  hlasov a bol zvolený do P SAV. 
Podrobnejšie informácie o počtoch a percentuálnych podieloch získaných hlasov jednotlivých 
kandidátov v komorách snemu sú v prílohe zápisnice.  

Predseda návrhovej komisie R. Passia predniesol návrh uznesenia, ktorým Snem schvaľuje 
výsledky II. stupňa volieb. Snem uznesenie schválil.   
Snem následne schválil návrh uznesenia, že Snem SAV zvolil za členov P SAV M. Lubyovú a M. 
Venharta.   
K. Gmucová potom požiadala o krátku prestávku v rokovaní, aby mohla podpísať menovacie 
dekréty pre zvolených členov P SAV. Keďže vyhlásenie výsledkov volieb bolo v pozvánke 
plánované na 15:00 hod., K. Gmucová prerušila rokovanie v tomto bode programu a prešla na 
bod ďalší. 
 
Bod 8 

K. Gmucová oboznámila prítomných s návrhom harmonogramu doplňujúcich volieb, v ktorých sa 

bude voliť piaty člen P SAV za III. OV. Termín dodania návrhov je 28. marec, obálky s návrhmi sa budú 

otvárať 30. marca a 4. apríla sa budú konať dve zasadnutia snemu a v prestávke medzi nimi sa 

uskutoční prvý stupeň volieb v rámci zasadnutia III. komory. Ak schválime navrhovanú zmenu štatútu 
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SAV, ktorá je predmetom v bode 9 programu, na popoludňajšom zasadnutí snemu budeme voliť 

predsedu SAV a to aj v prípade, ak sa nepodarí zvoliť chýbajúceho člena P SAV. K. Gmucová požiadala 

plénum o možnosť predsunúť a prerokovať bod 9 ešte pred uzavretím harmonogramu doplňujúcich 

volieb. Snem zmenu v programe odsúhlasil.  

 
Bod 9 

K. Gmucová predstavila návrh zmeny štatútu, ktorým sa bod 15 dopĺňa o ustanovenie, že ak snem v 

dvoch po sebe nasledujúcich kolách doplňujúcich voľbách nezvolí úplný počet členov P SAV, môže 

zvoliť predsedu aj z neúplného P SAV, ak toto má aspoň 4/5 členov. Potom otvorila diskusiu k návrhu. 

Z. Magurová podporila návrh zmeny štatútu. Uviedla, že na Ústave štátu a práva modelovali riziká, 

ktoré by mohli nastať, ak by Snem nezvolil predsedu, a toto riešenie je najmenším rizikom.  

J. Sedlák vyzdvihol a pochválil riešenie, ktoré navrhol výbor snemu, aj analýzu rizík, ktorú ponúkol L. 

Lapšanský z ÚŠaP.  

Keďže sa už do diskusie nik nehlásil, K. Gmucová dala o návrhu hlasovať s upozornením, že hlasujeme 

po komorách.  Návrh získal podporu 83 percentuálnych podielov hlasov. Predseda návrhovej komisie 

R. Passia predniesol návrh uznesenia, že Snem schválil dodatok k štatútu. Snem tento návrh schválil 

a následne schválil aj návrh ďalšieho uznesenia ukladajúceho P SAV vydať a zverejniť schválený 

dodatok k Štatútu na webe SAV.   

 
Bod 8 - pokračovanie  

V diskusii k návrhu harmonogramu doplňujúcich volieb  M. Vrzgulová upozornila na chybu v dátume 

schválenia. Chyba bola opravená. K. Gmucová dala hlasovať a návrh harmonogramu bol schválený. 

Predseda návrhovej komisie potom predniesol návrh uznesenia o schválení harmonogramu 

doplňujúcich volieb. Snem toto uznesenie schválil. 

 
Bod 7 – pokračovanie 

O 15:00 hod. K. Gmucová privítala kandidujúcich a oboznámila ich s výsledkami volieb. 

Následne pozvala do sály všetkých prítomných zvolených kandidátov na členov P SAV vo funkčnom 

období 2017 – 2021 a odovzdala im menovacie dekréty. 

 
Bod 10 
Vymenovaní členovia nového P SAV sa od tohto bodu zúčastňovali rokovania snemu.  V rámci 

rôzneho sa O. Križanová pýtala na konkrétne materiály, o ktorých rokuje Rada vlády SR pre vedu, 

techniku a inovácie. Spolu so Z. Magurovou sa pýtali na participáciu SAV na rozpracúvaní týchto 

materiálov a na časový harmonogram.    

P. Šajgalík informoval o predpokladanom postupe. SAV bude participovať na rozpracovávaní 

materiálov v komisiách. Predpokladaný termín je jún alebo september. 

K. Iždinský otvoril otázku o nejasnostiach okolo dĺžky funkčného obdobia predsedu SAV, o ktorých sa 

dozvedel z médií. K. Gmucová zrekapitulovala ako sa otvoril tento problém, aké je stanovisko 

prezidentskej kancelárie a stanovisko ÚŠaP. P. Šajgalík, priblížil návrh riešenia podľa prezidentskej 

kancelárie a podľa ÚŠaP, podľa ktorého by sa mal vzdať súčasného mandátu a tým umožniť 

zosúladenie funkčného obdobia predsedníctva a predsedu SAV. V. Páleník odporučil obrátiť sa na 

právne oddelenie MŠVVaŠ, ktoré má skúsenosti s menovaním rektorov uprostred volebného 

obdobia. K. Gmucová poznamenala, že MŠVVaŠ a prezidentská kancelária sa už roky nevedia zhodnúť 

v termínoch menovania a uzatvárania pracovnoprávneho vzťahu predsedu akadémie. K. Flachbart 
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konštatoval, že scenár ďalšieho postupu je teda známy a predseda sa pravdepodobne vzdá mandátu. 

P. Šajgalík ubezpečil, že podá demisiu. 

 
Bod 11 
K. Gmucová poďakovala prítomným za účasť a o 15:30 hod. zasadnutie snemu ukončila.   
 
 
 
V Bratislave,  23. marec 2017 

 

Zapísala: Zuzana Kusá        

Overila: Zuzana Bartošová 

          Katarína Gmucová 

                predsedníčka Snemu SAV 
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Príloha č. 1  
 

Uznesenia Snemu SAV zo dňa 14. 3. 2017 
 
 
Uznesenie č. 1  
Snem SAV schvaľuje výsledky druhého kola 2. stupňa volieb kandidátov na členov P SAV vo funkčnom 
období 2017 – 2021 (v abecednom poradí): 
 

Priezvisko a meno súčet percentuálnych podielov kladných hlasov  
z komôr delený počtom komôr 

Lubyová, Martina 64,9  

Páleník, Viliam 48,1  

Venhart, Martin 72,5  

 
Uznesenie č. 2 
Snem SAV zvolil za členov P SAV na funkčné obdobie 2017 – 2021 Martinu Lubyovú a Martina 
Venharta. 
 
Uznesenie č. 3 
Snem SAV schvaľuje Dodatok č. 2 k Štatútu Snemu SAV, ktorým sa zosúlaďuje znenie volebného 
poriadku snemu so znením Zákona č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied. 
 
Uznesenie č. 4 
Snem SAV poveruje Predsedníctvo SAV vydať Dodatok č. 2 Štatútu Snemu SAV s účinnosťou od 
schválenia Snemom SAV a zverejniť ho na webovej stránke SAV do 21. marca 2017.  
 
Uznesenie č. 5 
Snem SAV schvaľuje návrh harmonogramu doplňovacích volieb do P SAV, ktorý môže výbor snemu 
upraviť podľa počtu prihlásených kandidátov. 
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Príloha č. 2  
 

 

Výsledky volieb po komorách 

 

 I. komora II. komora III. komora Výsledok 

 Počet 16 Počet 22 Počet 23  

 hlasy % hlasy % hlasy %  

Lubyová 12 75.0 % 12 54.5 % 15 65.2 % 64.9 % 

Páleník 11 68.8 %  8 36.4 % 9 39.1 % 48.1 % 

Venhart 10 62.5 % 15 68.2 % 20 87.0 % 72.5 % 

 
 
 
 
 
 
 
               F. Gömöry 
              predseda volebnej komisie  
      

 

   

 

            Katarína Gmucová 

                   predsedníčka Snemu SAV 
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Príloha č. 3  
 
 

Návrh novely prílohy 2 Štatútu Snemu SAV 
 

Príloha 2 Štatútu Snemu SAV - Volebný poriadok snemu na voľbu kandidátov na členov predsedníctva 
akadémie (v znení zmien schválených na zasadnutiach Snemu SAV dňa 15. decembra 2010, 18. 
septembra 2012, 7. januára 2015 a 18. apríla 2016) sa mení takto: 
 
Bod (15) sa nahrádza týmto znením: 

 
 (15) Ak snem v dvoch po sebe nasledujúcich kolách doplňovacích volieb konaných podľa článku 12 

tohto volebného poriadku nezvolí úplné predsedníctvo, alebo ak odsúhlasí návrh na odvolanie 

predsedu akadémie, alebo ak sa v rámci funkčného obdobia iným spôsobom uvoľní miesto 

predsedu akadémie, snem volí kandidáta na predsedu akadémie z členov predsedníctva, ak ich 

počet tvorí aspoň štyri pätiny stanoveného počtu členov. Inak platia pre tieto voľby rovnaké 

ustanovenia ako v článku 13 tohto volebného poriadku. 

  



10 
 

Príloha č. 4  
 

 

Harmonogram doplňovacích volieb kandidátov na členov Predsedníctva Slovenskej akadémie vied 

vo funkčnom období 2017 – 2021 

 

 

Do 28. 3. 2017 vrátane  

Doručenie návrhov na voľbu kandidátov na členov P SAV na sekretariát predsedu SAV.1 

30. 3. 2017  

Otváranie obálok s návrhmi na voľbu kandidátov na členov P SAV na zasadaní výboru Snemu SAV, 

kontrola úplnosti návrhov.  

4. 4. 2017 ráno 

Plenárne zasadnutie Snemu SAV – prezentácia kandidátov na členov P SAV pred plénom Snemu SAV, 

odpovede na otázky členov snemu. 

4. 4. 2017 doobeda 

Zasadnutie III. komory Snemu SAV – odpovede na otázky členov komôr a prvý stupeň volieb. 

Vyhlásenie výsledkov prvého stupňa volieb. 

4. 4. 2017 poobede 

Plenárne zasadnutie Snemu SAV - odpovede na otázky členov snemu a voľba kandidátov na členov P 

SAV plénom Snemu SAV. Vyhlásenie výsledkov volieb.  

Voľba kandidáta na predsedu SAV, vyhlásenie výsledkov volieb.  

 

 

                                                           
1 Návrhy je možné podať osobne najneskôr do 15:00 hod. na sekretariát predsedu SAV, resp. poštou ako 
doporučenú zásielku na adresu: Sekretariát predsedu SAV, Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1. 
Návrhy je potrebné návrhy podať (poslať) v zalepenej obálke, na obálke musí byť uvedený odosielateľ a 
napísané: „Neotvárať – voľby do P SAV”. Pre zásielku odoslanú poštou je rozhodujúci dátum odoslania na 
poštovej pečiatke. 
 


