
Zápisnica zo zasadania Snemu SAV dňa 25. 4. 2018 od 11:00 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, kandidát 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 

8. Rôzne 

9. 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 

Volebná komisia: J. Gálik (predseda), D. Majcin, M. Zavacká 

Volebná subkomisia I. komory: D. Majcin (predseda), I. Broska, L. Hluchý 

Volebná subkomisia II. komory: J. Gálik (predseda), J. Sedlák, Š. Faix 

Volebná subkomisia III. komory: M. Zavacká (predseda), B. Lášticová, D. Pucherová 

Zapisovateľka: K. Gmucová 

Overovateľka: Z. Kusá 

K bodu 4 

Predseda snemu požiadal predsedníčku III. komory, aby prítomných oboznámila s výsledkom prvého 

stupňa doplňovacích volieb. Z. Kusá uviedla, že do druhého stupňa doplňovacích volieb postúpil G. 

Bianchi so ziskom dvanástich hlasov od osemnástich prítomných členov komory, čiže so ziskom 66.7 %. 

S. Pašteková získala dva hlasy, štyri hlasy boli neplatné.  

K bodu 5 

Pred snem potom predstúpil G. Bianchi. Uviedol, že kandidatúru berie ako integrálnu súčasť svojho 

profesijného života. Chce vracať to, čo doteraz dostal. V diskusii s členmi snemu zaznelo:  



M. Valachovič (v odvolávke na zaslanú víziu): Čo má na mysli pod rozumným využitím kampusu na 

Patrónke? G. Bianchi: Venoval sa tomu už ako člen snemu, hovoril o urbanizme a potrebe auditu 

priestorov areálu.  

Z. Kusá (v odvolávke na zaslanú víziu): Ako chce motivovať korporátny/súkromný sektor, aby financoval 

základný výskum? G. Bianchi: Má na mysli postdoktorandské štipendiá financovateľné donormi.  

K. Gmucová: Aký má názor na  použitý spôsob akreditácie v SAV? G. Bianchi: Je to dobrý model, ale 

korekcie v zložení panelov by boli vhodné. 

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

 

K bodu 6 

Predseda snemu odovzdal slovo predsedovi volebnej komisie J. Gálikovi, ktorý oboznámil členov snemu 

so spôsobom úpravy volebných lístkov. Subkomisie rozdali hlasovacie lístky a prebehali doplňovacie 

voľby.  

K bodu 7  

J. Gálik vyhlásil výsledky hlasovania po komorách a celkový výsledok doplňovacích volieb. Kandidát G. 

Bianchi získal celkovo 51% prepočítaných hlasov. Ľ. Kľučár požiadal predsedu návrhovej komisie o návrh 

uznesení k výsledkom volieb (príloha č. 1 tejto zápisnice). Tabuľka s výsledkami hlasovania je prílohou č. 

2 tejto zápisnice. Snem schválil uznesenia č. 1 a č. 2. Následne bol na zasadnutie opätovne prizvaný G. 

Bianchi a Ľ. Kľučár mu zagratuloval k zvoleniu do funkcie člena P SAV. 

K bodu 8 

V odpovedi na otázku z pléna zaznela informácia, že nasledujúce zasadnutie snemu bude 

pravdepodobne v poslednej júnovej dekáde. 

K bodu 9 

Ľ. Kľučár poďakoval prítomným za aktívnu účasť a rokovanie snemu ukončil o 11:50 hod. 

 

V Bratislave  11. mája 2018 

Zapísala: K. Gmucová 

Overila: Z. Kusá 

 

Ľ. Kľučár 

predseda Snemu SAV 

  



Príloha č. 1 

 

Uznesenia prijaté na zasadaní Snemu SAV 25. apríla 2018 od 11:00 hod. 

 

Uznesenie č. 1 

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

vo funkčnom období 2017 – 2021 (apríl 2018). Súčet percentuálnych podielov kladných hlasov z komôr 

delený počtom komôr pre kandidáta Gabriela Bianchiho je 51 %. 

 

Uznesenie č. 2 

Snem SAV zvolil za kandidáta na člena P SAV pre funkčné obdobie 2017 – 2021 Gabriela Bianchiho. 

 

  



Príloha č. 2 

 

Výsledky volieb kandidáta na člena P SAV 

 

 I. komora II. komora III. komora výsledok 

 počet členov 17 počet členov 22 počet členov 22  

 hlasy za % hlasy za % hlasy za % % 

Gabriel Bianchi 9 52.9 10 45.5 12 54.5 51.0 

 


