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Zápisnica z 23. zasadnutia III. komory Snemu SAV konaného dňa 4. apríla 2017 od 

11:00 hod. v aule SAV v priestoroch Jedálne a spoločenského centra v areáli SAV na 

Patrónke v Bratislave 

 

Prítomní: členky a členovia III. komory SAV podľa prezenčnej listiny a kandidáti na členov 

P SAV prizvaní k bodu 4. 

 

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 snemu 

5. Všeobecná diskusia 

6. Prvý stupeň volieb kandidátov na členov predsedníctva, hlasovanie 

7. Vyhlásenie výsledkov prvého stupňa volieb 

8. Záver 

 

K bodu 1 

Predsedníčka III. komory snemu Z. Kusá privítala prítomných a o 11:00 hod. otvorila 

zasadnutie. 

 

K bodu 2 

Predložený program 23. zasadnutia III. komory bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 3 

Na návrh predsedníčky komory boli hlasovaním schválené jednotlivé komisie, zapisovateľ 

a overovateľka zápisnice:  

Návrhová komisia: K. Kollár (predseda), M. Vrzgulová, J. Belišová 

Volebná a mandátová komisia: J. Palkovič (predseda), M. Zavacká, A. Jakubičková 

Zapisovateľ: R. Passia 

Overovateľka: Z. Bartošová 
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K bodu 4 

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

2021 sa v abecednom poradí začali o 11:15 hod., každý z dvoch kandidátov mal vymedzený 

celkový čas dvadsať minút.  

Ako prvý vystúpil kandidát Róbert Karul, ktorý sa vzdal úvodného slova a dal priestor na 

diskusiu s členmi komory. M. Vrzgulová sa opýtala na kandidátov názor na medzinárodný 

hodnotiaci panel a jeho odporúčania. Podľa kandidáta by bola vhodná komplexná reflexia 

výsledkov, R. Karul zdôraznil potrebu komunikácie o tejto otázke, niektoré témy v hodnotení 

boli potlačené, iné zdôraznené, podľa kandidáta nešlo vždy o tie, ktoré považujeme za 

dôležité. Podstatné je mať jasné kritériá, v ktorých sa dá orientovať. M. Vrzgulovú ďalej 

zaujímalo, či by inicioval v predsedníctve debatu na tému kritérií hodnotenia. Kandidát 

odpovedal kladne s tým, že k tomu treba pripraviť dostatočné podklady. Z. Kusá 

poznamenala, že nový spôsob výkonového financovania sa pripravuje, ale nespustil sa a 

diskusia k tejto téme nebola vyhodnotená. Ako by kandidát zapojil jednotlivé inštitúcie SAV 

do diskusie? R. Karul uviedol, že do detailov svoje návrhy nedomyslel, v SAV 2020 sú podľa 

neho niektoré protichodné tvrdenia (napr. význam spoločenských vied v národnom prostredí 

a zároveň dôraz na publikovanie v cudzích jazykoch a medzinárodnom prostredí a pod.). D. 

Magdolen sa vrátil k problému informovanosti a požiadal kandidáta, aby svoju predstavu 

o lepšej informovanosti vo vnútri akadémie vysvetlil bližšie. Podľa R. Karula máme 

vzájomne málo informácií o tom, čo robíme, zvýšená informovanosť môže byť aj podnetom 

pre reflexiu vlastnej práce. Nie je však za formalizovanie tejto komunikácie. Z. Bartošovú 

zaujala kandidátova téza o živom spôsobe komunikácie, aká konkrétna forma mu je 

najbližšia? Podľa R. Karula má SAV veľmi špecifické personálne obsadenie, je to elitná 

organizácia, kde by každý vedecký pracovník mal mať schopnosť a potenciál spolupracovať. 

V. Páleník uviedol, že kandidát sa uchádza o posledné uvoľnené miesto v P SAV. Akú 

problematiku v P SAV by chcel obsiahnuť, čomu by sa chcel venovať? R. Karul by sa chcel 

venovať doktorandskému štúdiu a knižniciam, ale je ochotný prijať aj inú agendu podľa 

potrieb predsedníctva. R. Passia sa kandidáta opýtal na problematiku umenovedných ústavov, 

vedel by v rámci predsedníctva sprostredkovať ich špecifiká? R. Karul odpovedal, že má 

individuálne aj grantové kontakty na umenovedných ústavoch a aj profesionálne sa pohybuje 

na hraniciach filozofie a umenia.  

Kandidát Marek Radvanský začal svoju prezentáciu o 11:35 hod. V úvodnom slove 

zdôraznil, že pociťuje morálnu povinnosť zapojiť sa ako zástupca mladšej generácie do diania 

a rozhodovacích procesov v akadémii. Zdôraznil význam všetkých vedných disciplín 

zastúpených v 3. oddelení vied, nevidí žiadny dôvod na ich spochybňovanie aj v kontexte 

medzinárodnej evaluácie, hoci ich prínos nie je priamo merateľný. Spolupráca v rámci 3. 

oddelenia je podľa kandidáta relatívne dobrá, aj keď ide o výskumne dosť rôznorodé 

oddelenie. Nepozná detailne prácu niektorých ústavov, no chcel by sa s ňou bližšie 

oboznámiť. Z. Kusá zisťovala, akým spôsobom sa s ňou chce oboznamovať. Individuálna 

práca s ústavmi podľa nej môže pôsobiť ako lobovanie. M. Radvanský: Návštevy P SAV na 

ústavoch sú potrebné, každému, kto by mal záujem o stretnutie, vyhovie, celkovo sa považuje 

za pragmaticky orientovaného, vie kriticky zhodnotiť informácie, ktoré sú mu poskytované. 
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D. Magdolen sa kandidáta opýtal, či by bol v rámci práce v predsedníctve ochotný venovať sa 

ekonomickej agende. M. Radvanský odpovedal, že má skúsenosti s rozpočtovaním, pôsobí 

okrem iného aj v obecnom zastupiteľstve, kde má rozpočet na starosti. Väčšina rozpočtu je 

daná rozpočtovými pravidlami, agenda sa určite dá zvládnuť, ale je to na P SAV, komu ju 

pridelí, no túto výzvu by prijal. Vidí tam možnosti na zlepšenie a rezervy v doterajšom stave. 

D. Magdolen: Aké nedostatky by kandidát dokázal identifikovať, pokiaľ ide o ekonomickú 

problematiku? Kandidát uviedol, že sa rozpočtu detailne nevenoval, dôležitá je však stabilita 

rozpočtu, nemáme príspevky na kapitálové výdavky na základné fungovanie ústavov, otázka 

je, ako zlepšiť mzdové ohodnotenie. Nezdá sa mu, že grantová schéma Vegy je využívaná 

ideálne. K. Kollár sa zaujímal o stabilizačnú dohodu s vládou, ktorá garantuje istú úroveň 

rozpočtu, nie je však rozvojová. M. Radvanský uviedol, že akadémia do určitej miery len 

prežíva, bez navýšenia kapitálových prostriedkov naše prostredie na výskum nebude 

konkurencieschopné v medzinárodnom meradle. My by sme mali preukázať dôležitosť našej 

práce pre spoločnosť, čo vieme urobiť, a na základe toho rokovať s vládou. Treba aj zvýšiť 

flexibilitu v rámci nakladania s rozpočtom v rámci ústavov. Z. Kusá uviedla, že peniaze za 

analýzy pre štát idú z veľkej časti do privátnej sféry, ako by to kandidát navrhoval zmeniť? 

Kandidát odpovedal, že po transformácii na v. v. i. treba riešiť tieto projekty v rámci 

konzorcií, aby sme spĺňali nastavené personálne, finančné limity, aby sme na tieto výzvy 

dosiahli. Z. Kusá: Úlohou predsedníctva by malo byť sprostredkovanie účasti na týchto 

výzvach, projektoch? M. Radvanský: Áno, P SAV by malo tento proces koordinovať 

a komunikovať svoje ponuky vláde a rezortným pracoviskám, ktorá by mohla analytické 

služby SAV viac využívať. R. Passia: Akými nástrojmi podporovať mladú generáciu v SAV? 

M. Radvanský vidí viaceré možnosti, schém podpory je veľa, úlohou P SAV by tu bolo 

informovať, cezhraničné aj medzinárodné výzvy, administratívny proces môže byť náročný, 

treba z P SAV pomáhať ústavom. Z. Kusá sa zaujímala o kandidátov názor na bytovú politiku 

SAV, ktorá by mohla fungovať napr. aj v spolupráci s univerzitami a mestom. M. Radvanský: 

existujú internáty, nie je celkom zorientovaný, je to veľmi zložitá otázka, mala by sa riešiť, 

ale akadémia má kľúčovejšie problémy, ale malo by to jeho podporu. Z. Bartošová: Ako 

kandidát vidí svoju úlohu v P SAV? M. Radvanský konštatoval, že jeho pôsobenie by bolo 

pragmatické, založené na komunikácii a plnení pridelených úloh. 

 

K bodu 5  

Pred voľbami kandidáta za člena P SAV došlo hlasovaním k doplneniu bodu Všeobecná 

diskusia do programu zasadnutia. V rámci tohto bodu programu vystúpila Z. Bartošová, ktorá 

prezentovala svoje postrehy týkajúce sa osobných kvalít oboch kandidátov. 

 

K bodu 6  

Predsedníčka komory poskytla informáciu o spôsobe volieb a zdôraznila, že III. komora 

tentoraz tajne volí len jedného kandidáta. Na zasadnutí sa zúčastnilo 24 členov komory, 

rozdaný bol rovnaký počet hlasovacích lístkov a pod vedením volebnej komisie prebehlo 

hlasovanie. 
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K bodu 7 

Volebná komisia na čele s predsedom J. Palkovičom vyhlásila výsledky prvého stupňa volieb 

kandidátov na členov P SAV. Celkovo bolo odovzdaných 23 hlasovacích lístkov, z toho bolo 

platných 21, prázdne (neoznačené) boli 2 hlasovacie lístky. Za kandidáta Róberta Karula 

hlasovalo 15 členov komory, za kandidáta Mareka Radvanského hlasovali 4 členovia komory. 

Na základe týchto výsledkov postúpil do druhého stupňa volieb kandidát Róbert Karul.  

 

K bodu 8 

Z. Kusá poďakovala prítomným za účasť a pozvala ich na následné zasadnutie snemu 

a o 12:25 hod. ukončila zasadnutie. 

 

Zapísal: Radoslav Passia 

Overila: Zuzana Bartošová 

 

V Bratislave 5. 4. 2017                                     Zuzana Kusá 

                                                                  predsedníčka III. komory Snemu SAV    

 

 

Príloha: 

 

Prijaté uznesenie III. komory Snemu SAV na zasadnutí 4. apríla 2017 

 

Uznesenie č. 1  

III. komora Snemu SAV berie na vedomie prezentácie kandidátov na členov P SAV. 

 

Uznesenie č. 2 

III. komora Snemu SAV zvolila v tajnom hlasovaní nadpolovičnou väčšinou prítomných 

členov komory kandidátov na členov P SAV 2017 – 2021 Róberta Karula, ktorý postupuje do 

druhého stupňa volieb. 

 

 


