
Zápisnica z rokovania III. komory Snemu SAV na zasadnutí  

25. 4. 2018 
Bratislava – Patrónka, areál SAV 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny snemu za III. komoru 

 

PROGRAM:  

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Voľba pracovných komisií (mandátovej, volebnej a návrhovej) 

4. Prezentácia kandidátov na člena P SAV vo funkčnom období 2018 – 2021 a ich 

odpovede na otázky členov III. komory 

5. Prvý stupeň volieb kandidáta na člena predsedníctva, hlasovanie 

6. Vyhlásenie výsledkov prvého stupňa volieb 

7. Záver 

 

Bod 1. 

Rokovanie III. komory snemu otvorila jej predsedníčka Z. Kusá o 11.hod. a konštatovala 

s potešením, že sa do volieb na uprázdnené miesto v P SAV za III. oddelenie vied prihlásili 

dvaja kandidáti. 

Bod 2. 

Prítomní schváli jednohlasne navrhnutý program zasadnutia III. komory. 

Bod 3. 

Prítomní zvolili jednočlenné pracovné komisie, a to: mandátovú – M. Chochol a návrhovú – 

R. Passia. Volebnú komisiu zvolili v trojčlennom zložení, a to: B. Lášticová, D. Pucherová a M. 

Zavacká (predsedníčka). Za zapisovateľku zvolili Z. Bartošovú a za overovateľku: J. Belišovú. 

Bod 4. 

G. Bianchi pred opakovaním svojej prezentácie, ktorá už odznela na rannom Sneme SAV, 

uprednostnil diskusiu, pričom z nej akcentoval len základné myšlienky. 

V rámci diskusie vystúpili s otázkami I. Brezina (o vízii G. Bianchiho a názor na prínos pre III. 

komoru pri jej naplnení), K. Pieta (o názore G. Bianchiho na limit pracovného úväzku na 1,5), 

B. Lášticová (o názore G. Bianchiho na podporu regionálneho výskumu a publikovanie 

v slovenskom jazyku a na súčasný atomizovaný stav SAV), R. Passia (o názore G. Bianchiho na 

dialogický deficit zo strany P SAV smerom k III. oddeleniu), J. Zajonc a V. Hvozdíková (o 



názore G. Bianchiho na úlohu a možnosti SAV v oblasti vysokoškolského vzdelávania 3. 

stupňa). 

G. Bianchi vysvetlil, že P SAV už má rozbehnutý svoj program, ale napriek tomu sa bude 

snažiť, aby sa pozícia III. oddelenia vied posilnila, čo predpokladá kooperáciu členov P SAV za 

III. komoru. Za pozitívum považuje rôznorodosť zastúpených vedných disciplín, čo môže viesť 

pri uplatnení tímovej práce k synergickému prospechu. Bude podporovať diferencovaný 

prístup pri hodnotení výsledkov jednotlivých oddelení vied.  

G. Bianchi súhlasil s obmedzením výšky maximálneho pracovného úväzku na 1,5, a to aj vo 

vzťahu k zahraničným úväzkom či pracovníkom. 

G. Bianchi vníma výsledky humanitných vied v spoločenskom a kultúrnom priemete 

národných štátov za najvýznamnejšie. Kým technologické poznanie je univerzálne, 

humanitné sa vzťahuje k priestoru, kde žijeme a ktorý je potrebné kultivovať. Nie je to len 

otázka jazyka, v ktorom publikujeme, ale otázka schopnosti kritického myslenia vrátane 

kritického pohľadu na vlastnú disciplínu. Takýto pohľad je potom potrebné publikovať 

v medzinárodnom kontexte, veď je určený širšej vedeckej komunite. 

K otázke možnosti pre SAV ako školiaceho pracoviska G. Bianchi pripomenul, že v nej nebola 

v minulosti vôľa transformovať ju na univerzitnú inštitúciu. Takáto transformácia vyžaduje 

vysokú mieru konsenzu všetkých zúčastnených strán. Spomenul niektoré tienisté stránky 

súčasného stavu, ale zároveň vyzdvihol možnosť účasti doktorandov na ústavných 

projektoch, ktorá by sa mohla stať povinnosťou.  

G. Bianchi je za prehĺbenie spolupráce jednotlivých ústavov. Prisľúbil, že v P SAV bude 

pracovať na plný úväzok a je otvorený voči požiadavkám napĺňať úlohy, ktoré mu P SAV 

deleguje (v domovskom ústave si ponechá polovičný úväzok). 

Z. Kusá poďakovala G. Bianchimu za jeho odpovede členom III. komory. Ďalším prizvaným 

kandidátom bola S. Pašteková.  

S. Pašteková doplnila svoju prezentáciu na rannom Sneme SAV. Upresnila svoje ciele práce 

v P SAV, ak by bola zvolená. Chce sa prispôsobiť potrebám, ale neplánuje nahradiť M. 

Lubyovú – nie je ani právnička, ani ekonómka. Chce posilniť postavenie vied o umení 

a kultúre, zaujíma sa o edičnú činnosť, v ktorej má skúsenosti, rovnako aj o doktorandské 

štúdium. Pripomenula svoje CV: rok pôsobila ako vedecká tajomníčka III. oddelenia vied, vie 

ako pracuje P SAV, má organizačnú skúsenosť. Tiež chce byť v kontakte s ústavmi a byť 

užitočná pri transformácii. Rovnako navonok, chce byť platná v kontakte s MŠ SR. 

V rámci diskusie vystúpili s otázkami J. Zajonc (o systéme hodnotenia publikácií, či vidí S. 

Pašteková možnosť zmeny), Z. Kusá (o časopisoch SAV, či by S. Pašteková vedela obhájiť, aby 

sa rozpočet na ich vydávanie nekrátil), K. Pieta (o názore S. Paštekovej na limit pracovného 

úväzku 1,5), R. Passia (o možnosti zmeny k prístupu verejnoprávnych fondov MK SR pre 

ústavy SAV), D. Pucherová (aká je predstava S. Paštekovej, aby sa viac zviditeľnila dôležitosť 



výskumu odborov III. oddelenia vied), pričom predsedníčka III. komory Z. Kusá doplnila 

niektoré z položených otázok. 

S. Pašteková odpovedala, že má skúsenosti s vydávaním medzinárodne orientovaného 

časopisu a obhajovala by tie, ktoré majú medzinárodný kredit, pretože vedecké výstupy 

v časopisoch sú základom pre zviditeľnenie práce vedcov III. oddelenia, podporovala by tiež 

on-line časopisy. Aktuálne hodnotenie publikácií zatiaľ detailne nepozná, ale dostala by sa do 

toho. Nie si je istá, či by podporila limit úväzkov v SAV a na VŠ na 1,5 úväzku spolu. Vo vzťahu 

k ministerstvám by apelovala na účasť vedcov SAV pri príprave učebníc. Hovorila o snahe 

získať z MK SR dodatočné financovanie konkrétnych projektov, keďže, ako spomenul R. 

Passia, ktorý otázku položil, v súčasnosti ústavy SAV nie sú oprávnenými žiadateľmi 

o grantovú podporu z Fondu na podporu umenia, resp. Audiovizuálneho fondu. S. Pašteková 

konštatovala, že predstava zahraničných odborníkov vrátane akreditačnej komisie o našej 

práci nie je podľa nej presná. Zahraničný panel podľa nej nepoznal štatúty jednotlivých 

ústavov. S. Pašteková obhajovala špecifiká vied o kultúre a umení, ktoré sa viažu k nášmu 

prostrediu a majú vplyv na pozdvihovanie našej civilizačnej úrovne a takto by argumentovala 

v ich prospech aj pri svojej práci v P SAV, ak by bola zvolená.  

Z. Kusá poďakovala S. Paštekovej za jej prezentáciu a odpovede na otázky prítomných. 

Bod 5. 

Nasledovali tajné voľby, pri ktorých sa ujala svojej úlohy volebná komisia.  

Bod 6. 

Po sčítaní hlasov vyhlásila jej predsedníčka M. Zavacká nasledovné výsledky: 

Počet prítomných členov III. komory bol 18, počet odovzdaných hlasovacích lístkov bol 18, 

z toho 4 boli neplatné. 

G. Bianchi získal 12 hlasov, čo predstavuje 66% hlasov oprávnených voličov 

S. Pašteková získala 2 hlasy. 

Predsedníčka III. komory snemu Z. Kusá následne zavolala kandidátov do rokovacej 

miestnosti a informovala ich o výsledku volieb. 

 

Bod 7. 

Rokovanie III. komory snemu uzavrela jej predsedníčka Z. Kusá o 11.00 hod. 

 
 
V Bratislave 30. Apríla 2018  
 
Zapísala: Z. Bartošová         Overila: J, Belišová 
 
          Z. Kusá 

Predsedníčka III. Komory Snemu SAV 
 



Uznesenia III. komory Snemu SAV na zasadnutí 24. 10. 2017 

Uznesenie č. 1 

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

Uznesenie č. 2 

III. komora Snemu SAV v doplňovacích voľbách do P SAV vo funkčnom období 2017 – 2021 

zvolila tajným hlasovaním nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov komory Editu 

Nemcovú za kandidátku na členku P SAV. Kandidátka postupuje do druhého stupňa volieb. 

 

 


