
Zápisnica zo zasadnutia Snemu SAV dňa 25. 4. 2018 od 9:00 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), Ľ. Košťál, M. Chochol 

Návrhová komisia: R. Passia (predseda),  J. Kopáček, 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 prvý predstúpil G. Bianchi a predstavil svoj program. Má predstavu múdrej, 

integrovanej, efektívnej, prestížnej organizácie. Vníma potrebu stability, perspektívy a bezpečia, nakoľko 

je nimi podmienená kreativita. Bude podporovať kooperáciu vo vnútri predsedníctva - medzi 

oddeleniami, so snemom a so štatutármi organizácií. Zodpovední za leadership by mali vytvárať 

podmienky pre lepšiu podporu neformálnych spoluprác, ktoré sú produktívne. Peňazí je v štáte dosť, 

otázka je či sa rozumne rozdeľujú. Je to dlhodobá téma, o ktorej treba začať diskusiu. 

K. Iždinský: Akú argumentáciu by použil pri rokovaniach o navýšení rozpočtu SAV? G. Bianchi: Rád by 

použil Otvorenú akadémiu, ale je písaná v slangu intelektuálov, tam máme dlh ako formulovať smerom 

k decíznej sfére. Mali by sme sa vyjadriť aj k dizajnu stredoškolského vzdelávania.  

J. Kopáček: Platy sú v porovnaní so školstvom nízke. Vidí kroky, ktorými by sa to dalo zmeniť? G. Bianchi: 

Vidí rezervy v manažmente vedy, intenzite práce s tímami.  

L. Hluchý: Prečo sme slabí v medzinárodnom kontexte? Súhlasí so zavedeným výkonovým financovaním? 

G. Bianchi:  Je potrebné manažovať efektívnosť produktu, naše produkty sú publikácie a projekty. Treba 



nájsť vzory produktívnych tímov a poučiť sa od nich. Podiel aplikácii by mal byť väčší, ide v nich aj o vplyv 

na kultúru, vzdelanosť, nielen na hospodárstvo.  

J. Gálik: Bude podporovať spájanie organizácií? G. Bianchi: Len pri pocite intelektuálnej synergie, nie 

nútene.  

Ľ. Kľučár: Kde sa vidí v pozícii v rámci predsedníctva, čomu sa chce venovať? G. Bianchi: Nastupuje do 

idúceho vlaku, chce byť dobrým nahrávačom, záleží mu na vedeckom publikovaní, jeho pozícia by bola 

otázkou dohody.  

I. Broska: Ako zlepšiť otvorenú akadémiu? Aká bude diverzifikácia projektu v zmysle cieľových skupín? G. 

Bianchi:  Odlišné formulovanie je potrebné pre vzdelávanie a pre decíznu sféru. Toleroval by odlišnosti v 

prístupe v rámci rôznych výskumných programov.  

J. Sládek: Ako získavať kvalitných pracovníkov? G. Bianchi:  Je to manažérska zručnosť, je nutné robiť aj 

emočne nepríjemné rozhodnutia.  

J. Sedlák: Aký má názor na posledné zmeny vo fungovaní APVV? G. Bianchi: Je vecou lobizmu dostať sa k 

tým, čo rozhodnutia robia, a môžu ich meniť. V krajnom prípade použiť média. 

Ľ. Kľučár poďakoval G. Bianchimu za jeho prezentáciu a odpovede. 

 Pred snem predstúpila S. Pašteková. Hovorila o motivácii a predstave zapojenia do štruktúry 3. OV. 

Pracuje v SAV celý život, osud SAV jej leží na srdci. Sme podfinancovaní, obdobie transformácie je zložité. 

Má skúsenosti s organizačnou prácou, bola vedeckou tajomníčkou a zástupkyňou riaditeľa. V prípade 

zvolenia využije skúsenosti v rámci pridelenej agendy na 3. OV. Má aj skúsenosti z univerzitného 

prostredia. Chce prispieť v rámci vied o kultúre, je potrebné, aby mali zastúpenie v predsedníctve 

akadémie. Mohla by zastupovať SAV v styku s ministerstvom kultúry a médiami. Zapojila by sa do 

organizačnej práce pri transformácii, zlučovaní organizácií, edičnej činnosti, doktorandskom štúdiu. 

L. Hluchý: Aké argumenty týkajúce sa rozpočtu by použila pri rokovaní s vládou? S. Pašteková: Za vedu sa 

musí platiť, ale výsledky nie sú okamžité, obhajovala by základný výskum.  

J. Kopáček: Platy sú v porovnaní so školstvom nízke. Vidí kroky, ktorými by sa to dalo zmeniť? S. 

Pašteková: Šancu vidí v medzinárodných projektoch.  

Ľ. Kľučár poďakoval S. Paštekovej za jej prezentáciu a odpovede. 

Po vystúpeniach 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 9:55 hod. 

 

V Bratislave 11. mája 2018 

Zapísala: K. Gmucová 

Overila: Z. Kusá 

Ľ. Kľučár 

predseda Snemu SAV  



Príloha č. 1 

 

Uznesenie prijaté na zasadaní Snemu SAV 25. apríla 2018 od 9:00 hod. 

 

 

Uznesenie č. 1 

Snem berie na vedomie prezentácie kandidátov na členov Predsedníctva SAV. 


