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Zápisnica zo zasadania Snemu SAV, 

ktoré sa konalo dňa 5. marca 2013 o 9.00 hod. 
 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Prizvaní: kandidáti na členov predsedníctva SAV na obdobie 2013 – 2017 

 

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie 

4. Návrh na zmenu harmonogramu volieb kandidátov na členov P SAV vo 

volebnom období 2013 – 2017 

5. Prezentácie kandidátov na členov predsedníctva akadémie na volebné obdobie 

2013 – 2017 

09.00 hod. Furmánek Václav 

09.20 hod. Gálik Dušan 

09.40 hod. Kmeť Norbert 

10.00 hod. Kusá Zuzana 

10.20 hod. Londák Miroslav 

10.40 hod. Nemcová Edita 

11.00 hod. Rosová Viera 

11.20 hod. Zajac Peter 

6. Záver 

 

 

K bodu 1: Zasadanie Snemu otvoril o 9.10 hod. predseda Snemu SAV J. Sedlák, ktorý 

privítal všetkých zúčastnených a predstavil novú členku Snemu SAV Mgr. JUDr. Martinu 

Lubyovú, PhD., zástupkyňu Prognostického ústavu SAV. 

  

K bodu 2: Tento bod uviedol predseda Snemu SAV J. Sedlák, ktorý upozornil na zmenu 

v programe rokovania oproti programu navrhnutému v pozvánke na zasadanie. Vysvetlil 

dôvody, ktoré viedli výbor Snemu SAV k návrhu na zmenu harmonogramu volieb 

kandidátov na členov P SAV vo volebnom období 2013 – 2017. Po krátkej diskusii bol 

novo navrhovaný program zasadania jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 3: J. Sedlák predložil snemu návrh na zloženie pracovných komisií: 

 

Mandátová komisia v zložení: I. Budinská – predsedníčka, S. Konečný, J. Váľka 

Návrhová komisia v zložení: Z. Magurová – predsedníčka, Ľ. Lacinová, K. Gmucová  

 

Vedením zápisu bol poverený P. Pristaš, overovateľkou sa stala Z. Magurová. Snem SAV 

veľkou väčšinou hlasov schválil toto zloženie pracovných komisií. 

 

K bodu 4: J. Sedlák predložil snemu návrh na zmenu harmonogramu volieb kandidátov na 

členov P SAV vo volebnom období 2013 – 2017, ktorého podstatou je presunutie voľby 

predsedu akadémie z aktuálneho rokovania na rokovanie Snemu SAV, ktoré sa uskutoční 

19. marca 2013. Snem SAV potom jednomyseľne schválil nasledujúce uznesenie: 
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Uznesenie č. 1 

Snem SAV schválil dátum konania volebného zasadnutia Snemu SAV s bodom 

„Voľba kandidáta na predsedu SAV v období 2013 – 2017“, ktorým bude 19. marec 

2013. 

 

K bodu 5: V úvode k tomuto bodu sa rozprúdila živá diskusia o problémoch súvisiacich 

s neúčasťou kandidátky Z. Kusej na aktuálnom rokovaní snemu. Menovaná emailom zo 

dňa 27. 2. 2013 informovala Výbor Snemu SAV o svojej neúčasti na zasadnutiach Snemu 

SAV dňa 5. 3. 2013. V diskusii zazneli názory, aby bolo umožnené hlasovanie aj o tejto 

kandidátke (Ľ. Somolayová, Z. Bartošová, M. Lubyová), hlasy proti jej ďalšej kandidatúre 

(K. Tyšler, M. Koóš), prípadne hlasy upozorňujúce na problémy spojené s riešením tejto 

situácie (D. Magdolen, Z. Magurová, I. Budinská, J. Sedlák, K. Iždinský). Diskusiu 

k tomuto bodu ukončil J. Sedlák návrhom, aby sa vzhľadom na problémy s časovým 

harmonogramom rokovania pokračovalo v diskusii až po vystúpeniach kandidátov, s čím 

snem súhlasil. 

J. Sedlák potom pozýval jednotlivých kandidátov na členov predsedníctva akadémie, 

pričom každý z nich krátko prezentoval predstavy o svojom pôsobení v P SAV a následne 

odpovedal na otázky členov Snemu SAV. 

Prof. PhDr. V. Furmánek, DrSc. vo svojom vystúpení odpovedal najmä na otázky 

týkajúce sa  jeho záujmu o funkciu v P SAV, skúseností s akreditáciami a doktorandským 

štúdiom (K. Gmucová, K. Iždinský, A. Kiss). V. Furmánek odpovedal, že má záujem len 

o čiastočný úväzok v P SAV; záujem má najmä o prácu v edičnej a etickej komisii. 

Spomenul svoje skúsenosti z práce v akreditačnej komisii a uviedol, že vysokoškolský 

zákon je v dnešnej forme zlý, diskriminujúci SAV a SAV by mala mať právo školiť 

vlastných doktorandov. 

PhDr. D. Gálik, CSc. odpovedal na otázky o financovaní časopisov, problémoch 

transformácie a financovania vedy a SAV (I. Budinská, K. Iždinský, J. Sedlák). D. Gálik 

uviedol, že prechod na open access systém publikovania musí byť dobrovoľný 

a upozornil na niektoré problémy spojené s prechodom na túto formu publikovania. 

Predstavil svoje skúsenosti s transformáciou akadémie vied najmä v Českej republike, 

ktorá podľa neho priniesla viac problémov ako prínosov a vyvolala nutnosť kompenzovať 

stratu rozpočtových príjmov z iných zdrojov. Transformácia by mala otvoriť nové 

možnosti pre získavanie finančných zdrojov aj mimo štátneho rozpočtu a pripomenul 

nutnosť spojiť sa s vysokými školami v snahe o zvýšenie podpory vedy na Slovensku. 

Mgr. N. Kmeť, CSc. v odpovediach na otázky členov snemu venované problémom 

financovania SAV, transformácie a informačných technológií (J. Sedlák, K. Iždinský, V. 

Cambel) uviedol, že podľa jeho názoru je nutné posilniť inštitucionálne financovanie 

vedy. Transformácia je asi nutná, vzhľadom na nekompatibilitu existujúcich 

rozpočtových organizácii s európskymi normami, aj keď v III. OV je častokrát 

transformácia vnímaná ako ohrozenie a je potrebná lepšia komunikácia a zapojenie 

ústavov III. OV do diskusií. Upozornil na problémy s možnou reštrukturalizáciou ústavov 

a koordináciou výskumu. 

PhDr. M. Londák, DrSc. v diskusii odpovedal na otázky venované problémom 

transformácie, doktorandského štúdia, záujmu o funkciu v P SAV a možnostiam 

spolupráce medzi jednotlivými oddeleniami vied (I. Budinská, K. Iždinský, A. Kiss, K. 

Kollár, M. Lubyová, P. Cifra, R. Komžík). M. Londák uviedol, že má skúsenosti 

s riešením legislatívnych problémov a spoluprácou s decíznou sférou a týmto témam by 

sa chcel venovať aj vo svojej práci v P SAV. Transformáciu vníma ako nutnosť, pokiaľ sa 

nedosiahne zvýšenie príspevku na podporu vedy zo strany štátu, transformovať by sa 

mala celá vedecko výskumná základňa Slovenska. V oblasti doktorandského štúdia je 

potrebné zvýšiť jeho kvalitu a SAV by mala mať možnosť školiť vlastných doktorandov. 
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Ing. E. Nemcová, PhD. reagovala najmä na otázky, ktoré vyvolalo jej vystúpenie pred 

Snemom SAV, týkajúce sa problému ľudských zdrojov, problému priorít, transparentnosti 

a používania demokratických postupov a vízie SAV (K. Gmucová, K. Iždinský, K. 

Kollár). E. Nemcová uviedla, že zvýšená finančná podpora výskumníkov sa dá dosiahnuť 

zefektívnením výdavkov v rámci SAV. Prestíž III. OV je možné zvýšiť zapájaním 

organizácii tohto oddelenia do medzinárodných projektov a využitím aj netradičných 

foriem popularizácie. 

PhDr. V. Rosová, CSc. odpovedala na otázky zamerané na jej záujem o pozíciu 

v P SAV, problémom interdisciplinarity a individualizmu v III. oddelení vied a jej 

skúsenosti a výsledky doterajšej práce v P SAV (P. Cifra, B. Búzik, D. Magdolen, K. 

Iždinský). V. Rosová vo svojich odpovediach upozornila na problém paritného 

usporiadania P SAV. Problém individualizmu nevidí tak kriticky, problémom je podľa nej 

komunikácia a nachádzanie spoločných cieľov a uviedla viaceré oblasti činnosti P SAV, 

na riešení ktorých sa podieľala. 

Prof. PhDr. P. Zajac, DrSc. v diskusii odpovedal na otázky venované jeho politickému 

statusu, problémom transformácie a reštrukturalizácie a jeho skúsenostiam s podobnými 

procesmi v Nemecku (I. Budinská, K. Iždinský, M. Lubyová). P. Zajac odpovedal, že 

v tejto chvíli je mimo politiky a ani nemá v pláne sa do nej vrátiť. Ako prvé je podľa neho 

potrebné stanoviť legislatívny rámec transformácie a až na jeho základe môže dochádzať 

k reštrukturalizácii tam, kde je to výhodné. Osobne vidí veľa možností pre spoluprácu 

a spoločné projekty v rámci III. oddelenia vied; cieľom by nemalo byť umelé spájanie 

ústavov. P. Zajac komentoval proces reštrukturalizácie, ktorý prebehol v Nemecku, 

upozornil na výhody i riziká tohoto procesu a prízvukoval nutnosť spolupráce s vysokými 

školami. 

Po vystúpení P. Zajaca predseda Snemu SAV J. Sedlák konštatoval, že kandidátka Z. 

Kusá sa napriek písomnému súhlasu s kandidatúrou a záväzkom osobne sa zúčastniť na 

voľbách, nedostavila do tejto chvíle na rokovanie snemu. Snem pokračoval v diskusii 

o tom, či je Z. Kusá naďalej legitímnou kandidátkou. Po rozsiahlej diskusii o znení 

Štatútu Snemu SAV a volebného poriadku (Z. Bartošová, Z. Magurová, Ľ. Somolayová, 

K. Kollár, J. Sedlák, K. Iždinský) a problémom, ktoré by vznikli či už umožnením, alebo 

neumožnením kandidatúry, dospel snem k názoru, že umožnenie kandidatúry Z. Kusej aj 

napriek jej neúčasti na rokovaní snemu, by bolo možné len po zmene Štatútu Snemu 

SAV, s čím viacerí členovia snemu nesúhlasili (R. Kyška-Pipík, R. Komžík, K. Iždinský, 

K. Kollár). Procedurálny návrh M. Pekníka, či má snem vôľu meniť štatút SAV 

v hlasovaní po komorách získal len 4,2% hlasov (počet hlasov za/proti/zdržal sa – I. 

komora 0/11/0, II. komora 0/14/2, III. komora 3/14/5). Po ukončení diskusie Snem SAV 

schválil nasledujúce uznesenie: 

Uznesenie č. 2 

Snem SAV schvaľuje návrh, aby sa Štatút Snemu SAV a jeho prílohy nemenili. 

 

K bodu 6: Predseda Snemu SAV J. Sedlák poďakoval prítomným za aktívnu účasť 

a rokovanie Snemu SAV o 12.15 hod ukončil. 

 

V Bratislave dňa 8. 3. 2013 

Zapísal: P. Pristaš 

Overila: Z. Magurová 

 

 

       Ján Sedlák 

                                                              predseda Snemu SAV 


