
Zápisnica zo zasadania Snemu SAV dňa 21. 11. 2017 od 13:30 hod. v aule SAV v priestoroch 

Jedálne a spoločenského centra v areáli SAV na Patrónke v Bratislave 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Prizvaní: kandidátka na členstvo v Predsedníctve SAV k prezentácii svojho 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 

III. komore 
5. Diskusia členov snemu s kandidátom na člena predsedníctva akadémie vo funkčnom období 

2017 – 2021 
6. Druhý stupeň volieb kandidáta na člena predsedníctva, hlasovanie 
7. Vyhlásenie výsledkov 

V prípade zvolenia úplného predsedníctva: 

8. Rôzne 
9. Záver 

V prípade nezvolenia úplného predsedníctva: 

8. Schválenie Harmonogramu doplňovacích volieb kandidátov na členov predsedníctva 
akadémie na obdobie 2017 – 2021 (december 2017) a Usmernenia pre vedecké rady 
organizácii SAV vo veci doplňovacích volieb do Predsedníctva Slovenskej akadémie vied vo 
funkčnom období 2017-2021 (december 2017) 

9. Rôzne 
10. 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), Z. Sulová, B. Lášticová  

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

Volebná komisia: F. Gömöry (predseda), I. Lacík, R. Passia 

Volebná subkomisia I. komory: F. Gömöry (predseda), J. Majcin, J. Sládek 

Volebná subkomisia II. komory: I. Lacík (predseda), M. Dubovický, O. Križanová 

Volebná subkomisia III. komory: R. Passia (predseda), V. Hvozdíková, I. Studená 

Zapisovateľka: Z. Kusá 

Overovateľ: J. Gálik 

 



K bodu 4 

Z. Kusá informovala o výsledku volieb v III. komore: do druhého stupňa volieb postupuje E. Nemcová, 

ktorá získala 56,25 % hlasov (9 zo 16 prítomných). 

 

K bodu 5 

E. Nemcová sa zriekla sa krátkeho príhovoru a uprednostnila diskusiu s členmi snemu, v ktorej 

odznelo:  

D. Michniak: Aké ste mali pripomienky k interným predpisom? E. Nemcová: Mali sme niekoľko 

pripomienok, skôr technických, je za zopakovanie pripomienkovania interných predpisov po roku 

fungovania.  

I. Lacík: Ako by presvedčili členov P SAV, aby regrutovanie dobrých mladých pracovníkov na SAV 

považovali za jeden z hlavných cieľov P SAV? Je to dlhodobo diskutovaná téma. E. Nemcová: Je 

potrebné získavať mladých ľudí pre vedu už na stredných školách. Treba ich nadchnúť pre určitý 

vedecký odbor, to je prvoradé. I. Lacík: Finančný rozmer je tiež zásadne dôležitý. Vedeli by ste týmto 

smerom posunúť diskusiu? E. Nemcová: Aj keď sa vo finančnom hodnotení doktorandov 

a postdoktorandov urobili nejaké zlepšenia, je to neporovnateľné s platmi v súkromných 

spoločnostiach. Určite je potrebné túto otázku neustále zdôrazňovať.  

K. Iždinský: Ako sa staviate k názoru, že dozrel čas nahradiť komorový systém v činnosti snemu, 

osobitne pri hlasovaní, niečím iným? Prečo neboli spôsoby volieb upravené v nedávno 

pripomienkovanom návrhu štatútu akadémie? E. Nemcová: Podľa nej je komorový systém dobrý 

a vyvážený. Ľ. Kľučár pripomenul, že rokovací a volebný poriadok budú ako samostatné dokumenty 

predložené snemu.  

Ľ. Kľučár: Aký je váš názor na rady či radu riaditeľov. E. Nemcová: Rada riaditeľov by mala byť 

inštitucionalizovaná ako poradný orgán. Podľa nej každé oddelenie vied (OV) by malo mať svoju radu 

riaditeľov, ale mohla by byť vytvorená aj strešná rada riaditeľov.  

Ľ. Kľučár poďakoval E. Nemcovej za prezentáciu. Snem následne schválil návrh uznesenia, že berie na 

vedomie prezentáciu kandidátky na členku P SAV (uznesenie č. 1). 

K bodu 6 

Ľ. Kľučár odovzdal slovo predsedovi volebnej komisie F. Gömörymu, ktorý vysvetlil postup hlasovania 

po komorách a vypĺňania hlasovacích lístkov. Nasledovali voľby. Po ich ukončené a zrátaní hlasov 

predseda volebnej komisie oznámil výsledky hlasovania.  

K bodu 7 

E. Nemcová získala 39,8 % hlasov všetkých členov snemu SAV . Po tom, čo snem vzal na vedomie 

výsledky hlasovania (uznesenie č. 2), Ľ. Kľučár oznámil výsledok kandidátke a poďakoval jej za účasť 

vo voľbách.  

K bodu 8 

Keďže člen predsedníctva nebol v doplňovacích voľbách zvolený, predseda pokračoval podľa 

schválenej alternatívnej verzie programu a predstavil harmonogram ďalších doplňovacích volieb, 

ktoré by mohli konať v rámci riadneho zasadnutia snemu 19. 12. 2017. Zároveň dôrazne vyzval III. 

komoru k aktívnej identifikácii vhodných kandidátov a otvoril diskusiu k tomuto bodu. J. Kopáček 



navrhol uvažovať o prijatí uznesenia, ktorým by sa obmedzil počet možných kandidatúr jednej osoby 

v doplňovacích voľbách. J. Kľučár namietol, že by to bola zmena pravidiel a podmienok pre 

kandidátov uprostred volebného procesu, navyše tento návrh by najskôr musel prejsť schválením P 

SAV. F. Gömöry ako východisko navrhol uvažovať o uznesení, aby členovia komory mohli v prvom 

stupni volieb dať svoj kladný hlas aj dvom kandidátom, teda dvojnásobku počtu voľných miest v P 

SAV. Tento návrh niektorí členovia snemu podporili (Z. Bartošová), iní proti nemu namietali najmä 

z dôvodu, že by opäť išlo o zmenu pravidla, ktoré snem schválil pre voľby P SAV pre funkčné obdobie 

2017 – 2020 a meniť pravidlá prebiehajúceho procesu je neprijateľné (K. Kollár, M. Pekník, I. Studená, 

V. Chvojková a ďalší). F. Gömöry svoj návrh následne stiahol. 

V nasledujúcej debate viacerí členovia III. komory (V. Hvozdíková, B. Lášticová, Z. Kusá, M. Pekník) 

vyzvali prítomných členov II. komory, v ktorej E. Nemcová získala najmenšiu podporu, aby priblížili 

svoju predstavu o prijateľnom kandidátovi za III. OV. V. Hvozdíková uviedla, že je to dôležitá spätná 

väzba, ktorú potrebujú pri hľadaní vhodného kandidáta.  

Podľa I. Lacíka by kandidát mal mať víziu, priniesť nový vietor, mať nové nápady. Z. Kusá na to 

reagovala, že II. komora mohla oceniť dôraz E. Nemcovej na kontinuálny dialóg s riaditeľmi a snemom 

a na participáciu pri príprave predpisov a strategických dokumentov. Podľa nej tieto princípy môžu 

pre zdarné fungovanie akadémie znamenať viac ako vízie, ktoré sú presadzované mocensky a bez 

rešpektovania hlasov z organizácií.  

Podľa K. Nemogu je pri kandidatúre do P SAV dôležité, aby boli jeho budúci členovia odhodlaní 

venovať sa práci v P SAV naplno a zriekli sa časti iných aktivít. Sám pozná desiatky vhodných ľudí v III. 

OV, ktorých by komora mala presvedčiť, aby kandidovali. D. Magdolen vyzval členov II. a I. komory, 

aby sa tiež aktivizovali a oslovovali vhodných kandidátov z III. OV a vyjadrovali im podporu . Ľ. Kľučár 

pripomenul, že akademické obce I. a II. oddelenia vied majú rovnako právo priamo navrhovať 

kandidátov do P SAV z radov zamestnancov III. OV. 

R. Passia upozornil, že potenciálnych kandidátov z niektorých pracovísk III. OV môže od kandidatúry 

odrádzať právno-ekonomicky zamerané portfólio činností, ktoré sú viazané na uvoľnenú pozíciu po 

M. Lubyovej. Je otázkou, či by toto portfólio mohlo byť zmenené a úlohy v III. OV inak prerozdelené. 

Ľ. Kľučár podporil tento návrh a pokúsi sa s P. Šajgalíkom prediskutovať možnosť otvoriť kompetencie 

neobsadenej pozície v P SAV.  

Z. Kusá navrhla, aby bol termín volieb a harmonogram prípravy volieb posunutý vzhľadom na zložitú 

situáciu a potrebu výber nominantov dôkladne prediskutovať a nechať aj osloveným dostatok času na 

premyslenie. K. Kollár a J. Kopáček podporili posunutie termínu doplňujúcich volieb. Ľ. Koštál 

predniesol návrh uznesenia, ktorým snem uložil výboru snemu SAV predložiť harmonogram 

doplňujúcich volieb kandidátov na člena P SAV na decembrové zasadnutie snemu SAV (uznesenie č. 

3).  

K bodu 9 

Na otázku B. Lášticovej, kedy budú pripomienkované dokumenty predložené na rokovanie snemu, Ľ. 

Kľučár informoval, že spracovanie potrvá dlhšie pre veľký počet pripomienok. Záujem 

o pripomienkovanie dokumentov však veľmi víta. Termíny budú jasnejšie po zasadnutí 

transformačnej komisii (29. 11.). Zástupcovia výboru v transformačnej komisii majú na starosti 



spracovanie pripomienok k Štatútu SAV a k trom ďalším predpisom (pravidlá výberových konaní na 

funkciu riaditeľa v. v. i. a vedúceho organizačnej zložky v. v. i. a tvorbu rozpočtu). Návrh výboru 

snemu je, aby snem pripomienky k štatútu SAV prerokoval a schvaľoval na dvakrát. V decembri by 

sme mali rozhodnúť o kľúčových koncepčných otázkach a prediskutovať ich vopred aj na úrovni 

komôr. Prípravu a schvaľovanie nového štatútu by sme mali dokončiť v prvom polroku 2018, aby sa 

činnosť akadémie mohla riadiť novými predpismi po prechode organizácií na v. v. i.. Ľ. Kľučár 

pripomenul, že od 1. júla 2018 bude na zmeny v štatúte potrebná dvojtretinová väčšina všetkých 

členov snemu. 

Na otázku D. Michniaka, či sa snem bude zaoberať len uvedenými štyrmi dokumentmi, Ľ. Kľučár 

odpovedal súhlasne - vydanie ostatných vnútorných predpisov je v právomoci zakladateľa. 

Predpokladá však, že ďalšie dokumenty si môžeme vyžiadať na prerokovanie. Podľa D. Michniaka by 

po dopracovaní bolo potrebné predpisy ešte raz pripomienkovať. B. Lášticová sa pýtala na termín 

a spôsob schvaľovania volebných poriadkov. J. Kopáček uviedol, že mnohé organizácie by chceli 

poznať harmonogram prijímania dokumentov. Ľ. Kľučár upozornil, že v marci 2018 je potrebné 

vedieť počty členov orgánov jednotlivých v. v. i., ktoré je potrebné nahlásiť do registra ministerstva. 

O. Križanová navrhla zástupcom v transformačnej komisii, aby komisiu požiadali o vydanie 

harmonogramu dokumentov. Na jej podnet bol vypracovaný a potom schválený návrh uznesenia, 

ktorým snem žiada P SAV predložiť na decembrové rokovanie harmonogram prípravy vnútorných 

dokumentov súvisiacich s transformáciou (uznesenie č. 4).  

 

K bodu 10 

Ľ. Kľučár pripomenul, že pravidelné decembrové zasadanie snemu sa uskutoční 19. 12. 2017. Potom 

poďakoval prítomným za účasť a rokovanie snemu ukončil o 15:55 hod 

 

V Bratislave, 28. novembra 2017 

Zapísala: Z. Kusá 

Overil: J. Gálik 

 

Ľ. Kľučár 

 predseda Snemu SAV 

 



Príloha č. 1 

 

Uznesenie prijaté na zasadaní Snemu SAV 21. novembra 2017 (popoludní) 

 

 

Uznesenie č. 1 

Snem SAV berie na vedomie prezentáciu kandidátky na členku P SAV Ing. Edity Nemcovej, PhD.. 

 

Uznesenie č. 2 

Snem SAV schvaľuje výsledky druhého stupňa doplňovacích volieb kandidáta na člena Predsedníctva 

SAV vo funkčnom období 2017 – 2021 (november 2017):  

Súčet percentuálnych podielov kladných hlasov z komôr delený počtom komôr pre kandidátku Ing. 

Editu Nemcovú, PhD. je 39,8 %. 

 

 

Uznesenie č. 3 

Snem SAV ukladá Výboru Snemu SAV, aby predložil harmonogram doplňovacích volieb na člena P 

SAV za 3. OV vo funkčnom období 2017 – 2021 na decembrovom zasadaní Snemu SAV. 

 

 

Uznesenie č. 4 

Snem SAV žiada P SAV, aby predložilo na decembrové zasadanie Snemu SAV harmonogram prípravy 

interných dokumentov SAV súvisiacich s transformáciou. 



Príloha č. 2 

 

Výsledky volieb kandidátky na členku P SAV 

 

 I. komora II. komora III. komora výsledok 

 počet členov 16 počet členov 22 počet členov 22  

 hlasy za % hlasy za % hlasy za % % 

Edita Nemcová 6 37,5 4 18,2 14 63,6 39,8 

 


