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Zápisnica zo zasadania Snemu SAV, 

ktoré sa konalo dňa 5. marca 2013 o 14.00 hod. 
 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Prizvaní: M. Londák, kandidát na člena predsedníctva SAV na obdobie 2013 – 2017 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej, volebnej komisie a subkomisií 

3. Odpovede kandidáta M. Londáka na otázky členov Snemu SAV  

4. Voľby a vyhlásenie volebných výsledkov 

5. Schválenie harmonogramu doplňovacích volieb kandidátov na členov predsedníctva 

akadémie 

6. Záver 

 

K bodu 1: Zasadanie Snemu otvoril o 14.20 hod. predseda Snemu SAV J. Sedlák, ktorý privítal 

všetkých zúčastnených, konštatoval, že snem je uznášaniaschopný a požiadal predsedníčku III. 

komory, aby informovala o výsledku volieb kandidátov na členov Predsedníctva SAV v III. 

komore Snemu SAV. Z. Magurová na úvod informovala, že Z. Kusá sa nezúčastnila ani 

diskusie, v rámci ktorej kandidáti na člena  P SAV odpovedali na otázky členov III. komory Snemu 

SAV. Vzhľadom na skutočnosť, že na dopoludňajšom plenárnom zasadnutí Snemu SAV nedošlo ku 

zmene Štatútu Snemu SAV, ktorou by sa  kandidátovi na člena P SAV odpustila povinnosť osobne sa 

zúčastniť prezentácie pred snemom, ako aj otázok a odpovedí pred príslušnou komorou, došlo pred 

voľbami v III. komore Snemu SAV k úprave hlasovacích lístkov tak, že na nich nebolo uvedené meno 

kandidátky Z. Kusej. Z. Magurová oznámila, že z 8 kandidátov získal nadpolovičný počet hlasov 

jediný kandidát PhDr. Miroslav Londák, DrSc. 

  

K bodu 2: J. Sedlák predložil snemu program zasadania a Snem SAV tento program schválil. 

 

J. Sedlák potom predložil snemu návrh na zloženie pracovných komisií: 

 

Mandátová komisia v zložení:  I. Budinská – predsedníčka, S. Konečný, A. Kiss 

 

Volebná komisia v zložení:  M. Koóš – predseda, P. Matiašovský, J. Klačka 

      Volebné subkomisie: 

pre I. komoru v zložení: P. Matiašovský – predseda, M. Tyšler, K. Nemoga 

pre II. komoru v zložení: M. Koóš – predseda, J. Váľka, V. Hanzelová 

pre III. komoru v zložení: J. Klačka – predseda, M. Zavacká, K. Kollár 

 

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

 

Snem SAV jednomyseľne schválil zloženie pracovných komisií. Vedením zápisu bol poverený 

P. Pristaš, overovateľkou sa stala Z. Magurová. 

 

K bodu 3: V úvode k tomuto bodu J. Sedlák informoval o návrhu Z. Bartošovej, aby snem pred 

voľbou diskutoval o kandidátoch. Z. Bartošová uviedla, že cieľom jej návrhu bolo posilniť 

diskusiu o kandidátoch a zlepšiť tak proces ich výberu, pri jednom kandidátovi však tento návrh 
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stiahla. J. Sedlák potom pozval M. Londáka. Ten v úvode svojho vystúpenia poďakoval za 

hlasy a potom odpovedal na otázky venované najmä problému výsledkov volieb v III. komore, 

jeho nominácii, záujmu o funkciu v P SAV po prípadnom zvolení, možnostiam zapojenia 

Historického ústavu SAV do prierezových projektov a problému úniku mozgov (J. Kopáček, A. 

Kiss, P. Cifra, K. Nemoga, J. Sedlák). M. Londák odpovedal, že mu neprislúch vyjadrovať sa 

k nomináciám, v P SAV by chcel využiť svoje skúseností s ekonomikou, vie si predstaviť 

zapojenie ústavu do projektov, aj keď sú s tým spojené početné problémy. Za riešenie problému 

úniku mozgov považuje „fínsku cestu“, teda masívnu podporu vedy a výskumu a zlepšenie 

finančného ohodnotenia mladých výskumníkov. 

J. Sedlák poďakoval M. Londákovi za jeho odpovede a požiadal predsedu volebnej komisie 

M. Koóša, aby prevzal vedenie schôdze. M. Koóš sa ospravedlnil za zdržanie spojené 

s prípravou nových lístkov. Potom informoval o spôsobe volieb, platných možnostiach úpravy 

volebného lístka a požiadal predsedov volebných subkomisií, aby vydali volebné lístky. Potom 

členovia Snemu SAV pristúpili k voľbe kandidáta na člena P SAV. 

 

K bodu 4: J. Sedlák požiadal predsedov volebných subkomisií, aby informovali o výsledku volieb. 

P. Matiašovský, M. Koóš a J. Klačka postupne informovali o počte dosiahnutých hlasov 

v jednotlivých komorách (I. komora – 12 hlasov za, II. komora – 18 hlasov za, III. komora – 22 

hlasov za). J. Sedlák potom informoval, že M. Londák získal celkovo 82,82 % hlasov a požiadal 

Z. Magurovú o prečítanie návrhu uznesenia k tomuto bodu. Snem SAV potom jednomyseľne 

schválil toto uznesenie: 

Uznesenie č. 1 

Snem SAV schvaľuje výsledky volieb, na základe ktorých sa členom P SAV na obdobie 

2013 – 2017 stal Miroslav Londák. 

J. Sedlák poďakoval M. Londákovi za účasť a zaželal mu veľa úspechov v práci v P SAV. 

 

K bodu 5: J. Sedlák potom predložil snemu návrh na spresnenie harmonogramu doplňovacích 

volieb kandidátov na členov predsedníctva (viď príloha 1). Snem SAV potom bez ďalšej 

diskusie jednomyseľne schválil tento návrh. 

 Uznesenie č. 2 

Snem SAV schvaľuje spresnenie harmonogramu doplňovacích volieb kandidátov na 

členov predsedníctva akadémie na obdobie 2013 – 2017. 

J. Sedlák upozornil na problém súvisiaci s tým, že Snem SAV stále nezvolil dostatočný počet 

členov P SAV na obdobie 2013 – 2017 a za výbor Snemu SAV prisľúbil vypracovanie návrhov 

na riešenie tohto problému. 

  

 K bodu 7: Predseda Snemu SAV J. Sedlák poďakoval prítomným za aktívnu účasť a rokovanie 

Snemu SAV o 15.05 hod. ukončil. 

 

 

V Bratislave dňa 8. 3. 2013 

Zapísal: P. Pristaš 

Overila: Z. Magurová 

 

 

       Ján Sedlák, v. r. 

                                                                                           predseda Snemu SAV 
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Príloha 1 

Harmonogram doplňovacích volieb 

 

6. 3. 2013 - ďalšie kolo volieb: návrhy na kandidátov na členov P SAV 

                   

12. 3. 2013 do 16.00 hod. - termín na doručenie návrhov kandidátov na členov P SAV 

                                            

13. 3. 2013 o  8.30 hod.   zasadnutie Výboru Snemu SAV  

                                        -  kontrola úplnosti doručených návrhov 

                                        -  rozoslanie pozvánky kandidátom a členom Snemu SAV 

 

19. 3. 2013 – 1. plenárne zasadnutie Snemu SAV – predstavenie sa kandidátov 

                       

                      volebné  zasadnutie III. komory Snemu SAV – prvý stupeň 

 

                      2. plenárne zasadnutie Snemu SAV – druhý stupeň volieb 

                      voľba kandidáta na predsedu SAV 


