
Zápisnica 

zo zasadnutia III. komory Snemu SAV z 5. 3. 2013 

 

Prítomní: Členovia III. komory Snemu SAV podľa prezenčnej listiny. 

Ospravedlnení: M. Vrzgulová. 

Miesto a čas konania: Aula SAV v areáli SAV na Patrónke v Bratislave, 12.00 hod. 

Program: 

1. Otvorenie a schválenie program 

2. Voľba mandátovej a volebnej komisie 
3. Odpovede kandidátov na otázky členov III. komory Snemu SAV    

4. Tajné hlasovanie 

5. Vyhlásenie výsledkov tajného hlasovania 

6. Záver 

 

Ad.1. Rokovanie otvorila a viedla predsedníčka III. komory Snemu SAV Z. Magurová, ktorá 

privítala prítomných. Skonštatovala, že prítomných je 23 z 24 členov III. komory Snemu 

SAV, čiže komora je uznášaniaschopná.  

Zapisovateľkou sa stala Ľ. Somolayová a overovateľom zápisu P. Žeňuch. 
Prítomní schválili navrhovaný program rokovania. 
Z. Bartošová navrhla, aby komora ešte pred tajnou voľbou neformálne diskutovala 
o kandidátoch na členov P SAV. 
 

Ad.2. Komora zvolila mandátovú a volebnú komisiu v zložení: J. Klačka (predseda), M. 

Zavacká, K. Kollár.  
 

Ad.3. Odpovede kandidátov na otázky členov III. komory Snemu SAV: Predsedníčka III. 

komory Snemu SAV viedla diskusiu s jednotlivými kandidátmi na členstvo v P SAV. 

Kandidáti počas piatich minút odpovedali na otázky členov III. komory Snemu SAV.  
 

Zoznam kandidátov,  ktorí  vystupovali v abecednom  poradí: Václav Furmánek, Dušan Gálik, 

Norbert Kmeť, Zuzana Kusá (prezentácie sa nezúčastnila), Miroslav Londák, Edita Nemcová, 

Viera Rosová, Peter Zajac. 

 

Václav Furmánek – B. Búzik položil kandidátovi otázku o aktuálnosti potreby transformovať 

SAV, keďže jednotlivé organizácie SAV sú už teraz nútené získavať financie z viacerých 

zdrojov. Z. Bartošová sa pýtala na možnosti vzniku „záchranného fondu“ v rámci SAV. 

 

Dušan Gálik – K. Kollár sa zaujímal o systém riadenia a rozhodovania P SAV. B. Búzik 

položil otázku o relevantnosti a vhodnosti evaluácie výkonov SAV uskutočnených 

prostredníctvom agentúry ARRA. 

               

Norbert Kmeť odpovedal na otázku Z. Bartošovej, ktorá sa spýtala na možnosti 

poskytovania konkrétnejších a detailnejších zápisníc z rokovaní P SAV. D. Magdolen položil 

otázku o miere bolestivosti procesu transformácie pre niektoré ústavy SAV a B. Búzik 

o nevyhnutnosti transformácie a rizikách predovšetkým pre malé ústavy. 



      

Miroslav Londák odpovedal na otázku M. Sojáka, ktorý sa pýtal na problém úniku 

doktorandov do zahraničia a na možnosti riešenia tejto situácie. B. Búzik položil otázku 

o transformácii SAV ako aproximácii k európskemu právu, či kandidát navrhuje inú 

alternatívu transformácie, než je tá, o ktorej sa v súčasnosti diskutuje. 

         

Edity Nemcovej sa Z. Magurová spýtala na to, či je v súčasnosti v akomkoľvek súdnom spore 

so Slovenskou akadémiou vied. M. Zavacká sa zaujímala o to, ako si kandidátka predstavuje 

svoju spoluprácu v rámci „staronového“ P SAV vzhľadom na jej nedávne problematické 

riešenie konfliktnej situácie v Prognostickom ústave SAV.            

 

Viery Rosovej sa spýtal K. Kollár na najnovšie informácie o možnom krátení financií pre 

SAV. Z. Bartošová položila otázku o projekte Beliana a o možnostiach širšej spolupráce 

s vedeckými pracovníkmi vedeckých organizácií SAV. D. Magdolen sa zaujímal o to, či by 

kandidátka volila niekoho, kto sa v minulom volebnom období správal klientelisticky.              

 

Peter Zajac odpovedal na otázku B. Búzika o rizikách možných zmien v návrhu zákona 

o SAV v legislatívnom konaní.                         

 

Pred samým aktom volieb sa uskutočnila neformálna diskusia členov III. komory Snemu 
SAV. V rámci nej sa diskutoval postup voľby, keďže na hlasovacom lístku bolo uvedené aj 
meno kandidátky do P SAV Zuzany Kusej, ktorá sa nezúčastnila prezentácie pred Snemom 
SAV, ani pred III. komorou Snemu SAV. Z. Bartošová vyslovila otázku, prečo teda neboli 
vytlačené aj nové hlasovacie lístky bez uvedenia mena Z. Kusej. M. Pekník požiadal 
zástupcov vo výbore Snemu SAV za III. komoru Snemu SAV, aby nevyhnutne zabezpečili 
nové hlasovacie lístky bez uvedenia mena Z. Kusej. V rámci pokračujúcej neformálnej 
diskusie zástupcovia vo výbore Snemu za III. komoru Snemu SAV pripravili nové hlasovacie 
lístky bez uvedenia mena Zuzany Kusej. 

 

Ad.4. III. komora Snemu SAV vykonala tajnú voľbu kandidátov do Predsedníctva SAV na 
nových hlasovacích lístkoch. 

 

Ad. 5. Predseda mandátovej a volebnej komisie J. Klačka vyhlásil výsledky tajného 
hlasovania. Bolo odovzdaných 23 hlasovacích lístkov, z toho jeden hlasovací lístok bol 
neplatný. Po sčítaní hlasov boli výsledky tajného hlasovania nasledovné: 

 

Furmánek Václav – 5 hlasov 

Gálik Dušan – 11 hlasov               

Kmeť Norbert –  5 hlasov    

Londák Miroslav – 16 hlasov           

Nemcová Edita – 8 hlasov          

Rosová Viera – 9 hlasov           

Zajac Peter  – 9 hlasov              

 

Volebná komisia skonštatovala, že do 2. kola doplňovacích volieb do P SAV boli zvolení 
dvaja kandidáti: M. Londák a D. Gálik. 

Po vyhlásení výsledkov pred komorou i kandidátmi mandátová a volebná komisia 
v spolupráci so zástupcami III. komory Snemu SAV vo výbore Snemu SAV zistili chybu 
v prepočtoch hlasov a vyhlásené výsledky členovia III. komory Snemu SAV označili za 



zmätočné, keďže kandidát na člena P SAV je v prvom kole volieb zvolený iba vtedy, keď 
dosiahne nadpolovičnú väčšinu počtu hlasov prítomných členov komory. D. Gálik tak 
nedosiahol potrebnú nadpolovičnú väčšinu hlasov. Volebná a mandátová komisia spolu 
s predsedníčkou III. komory Snemu SAV  túto skutočnosť s ospravedlnením sa za zmätočnosť 
oznámili D. Gálikovi.  

 

Členovia III. komory Snemu SAV prijali uznesenie, že do 2. kola doplňovacích volieb do P 
SAV postupuje jeden kandidát – Miroslav Londák, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov 
prítomných členov III. komory Snemu SAV. 

 

Ad. 6. Z. Magurová poďakovala členom komory za účasť a rokovanie ukončila o13.45.  
 

 

Zapísala: Ľ. Somolayová

Overil: P. Žeňuch 

V Bratislave 8. 3. 2013 

Schválila:  Z. Magurová 

                 predsedníčka III. komory Snemu SAV  

 
 

 

 


