
Zápisnica zo zasadania Snemu SAV dňa 24. 10. 2017 od 10:00 hod. v aule SAV v priestoroch 

Jedálne a spoločenského centra v areáli SAV na Patrónke v Bratislave 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Prizvaní:  členovia Predsedníctva SAV, vedúca sekretariátu Predsedu SAV, vedúci Referátu pre 

komunikáciu a médiá, kandidáti na členstvo v Predsedníctve SAV jednotlivo k prezentácii svojho 

programu 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia 

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

4. Prezentácie kandidátov na člena predsedníctva akadémie vo funkčnom období 2017 – 2021 

5. Záver 

 

K bodu 1 

Zasadnutie snemu otvoril jeho predseda Ľ. Kľučár. 

K bodu 2 

Snem schválil navrhnutý program zasadnutia. 

K bodu 3 

Snem schválil nasledovné zloženie pracovných komisií: 

Mandátová komisia: M. Kadúc (predseda), I. Riečanský, D. Magdolen 

Návrhová komisia: Ľ. Košťál (predseda), J. Sedlák, D. Michniak  

Zapisovateľka: K. Gmucová 

Overovateľka: Z. Kusá 

K bodu 4  

Každý kandidát mal k dispozícii päť minút na úvodnú prezentáciu a ďalších pätnásť minút na diskusiu 

s členmi snemu.  

Pred plénum snemu ako prvá predstúpila E. Nemcová a predstavila svoj program. Za najdôležitejšiu 

úlohu v najbližších mesiacoch považuje doviesť transformáciu organizácií SAV úspešne do konca. SAV by 

sa podľa nej mala podieľať na tvorbe vednej politiky na úrovni štátu aj na úrovni Európskej únie, byť 

dynamickou inštitúciou. Mimoriadnu dôležitosť prikladá komunikačným tokom v akadémii. Bude sa 

usilovať o zvýšenie prestíže humanitných a spoločenských vied a rozvíjanie spolupráce naprieč 

oddeleniami. Jej krédom je transparentnosť, participatívnosť a dodržiavanie pravidiel. 

J. Sládek: Ako konkrétne bude podporovať základný výskum? E. Nemcová: Bude sa snažiť znižovať 

administratívnu záťaž, prispieť k formovaniu projektového centra, získavať financie. 

J. Sedlák: Ako si predstavuje participáciu na európskej úrovni? E. Nemcová: Je potrebné zvyšovať 

zastúpenie v rôznych zoskupeniach a účasť v projektoch EÚ. 



K. Iždinský: Čo myslí pod zvyšovaním transparentnosti? E. Nemcová: Napríklad zverejňovanie 

dokumentov k zápisniciam z P SAV, prípadne aj pred zasadaním predsedníctva umožniť 

pripomienkovanie predkladaných materiálov. 

K. Flachbart: Ako by sa malo postupovať pri výkonovom financovaní? E. Nemcová: Hodnotiť podľa 

používaných ukazovateľov, financie treba získať nad rámec stabilizovaného rozpočtu akadémie. 

Z. Kusá: Prečo jej pracovisko nevyužilo možnosť pripomienkovať vecný zámer novely zákona o SAV? E. 

Nemcová: Áno, žiaľ, stalo sa to. Vidí za tým aj vplyv prázdninového obdobia, ale nechce sa vyhovárať. 

V. Hvozdíková: Ako sa postaví ako členka predsedníctva k sporu ich ústavu s Ekonomickým ústavom? E. 

Nemcová: Podľa histórie a bude za riešenie v súlade so zákonom. Nechcú sporné priestory vyhlásiť za 

prebytočné, aby nešli do verejnej ponuky a neprišli o ne oba ústavy. Z. Bartošová poznamenala, že na 

základe právneho stanoviska zriaďovateľ môže rozhodnúť, ktorý ústav ich bude využívať. 

Pred snem potom predstúpil V. Páleník a predstavil svoj program. Hovoril o svojej znalosti 

problematiky, potrebných kompetenciách pre pôsobenie na uvoľnenom mieste a o svojich 

predpokladoch pre výkon tejto funkcie. Okrem štandardných úloh považuje za potrebné venovať sa 

najmä úlohám spätým s transformáciou. Ďalej spomenul svoje doterajšie skúsenosti v legislatíve, za 

dôležité považuje sledovanie legislatívnych procesov, a to vrátane legislatívy na úrovni EÚ. Ponúka aj 

skúsenosti v ekonomike, hlbšiu argumentáciu v rozpočtovaní. Prispeje k znižovaniu administratívnej 

záťaže. Má expertízu vo všetkom, čo bolo v kompetencii M. Lubyovej. 

K. Flachbart: Ako by sa malo postupovať pri výkonovom financovaní? V. Páleník: Scientometria je 

dôležitá a zásadná, ale nepovie všetko. Na ročné hodnotenie je dobrá, na dlhodobejšie je lepší panel 

expertov. 

Z. Kusá: Prečo jeho pracovisko nevyužilo možnosť pripomienkovať vecný zámer novely zákona o SAV? V. 

Páleník: Návrh bol dobrý, pri pripomienkovaní iných dokumentov býval aktívny.  

Po uplynutí časového limitu vystúpení oboch kandidátov na členstvo v predsedníctve SAV snem 

zobral ich prezentácie na vedomie (uznesenie č. 1). 

K bodu 5 

Ľ. Kľučár poďakoval prítomným za aktívnu účasť a rokovanie snemu ukončil o 10:50 hod. 

 

V Bratislave, 8. novembra 2017 

 

Zapísala: K. Gmucová 

Overila: Z. Kusá 

Ľ. Kľučár 

     predseda Snemu SAV 

 

  



Príloha č. 1 

 

 

Uznesenie prijaté na zasadaní Snemu SAV 24. októbra 2017 (dopoludnia) 

 

 

Uznesenie č. 1 

Snem SAV berie na vedomie prezentácie kandidátov na členov P SAV. 

 


