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Zápisnica zo zasadania Snemu SAV, 

ktoré sa konalo dňa 19. 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. Prezentácie kandidátov na členov predsedníctva akadémie na volebné obdobie 

2013 – 2017 

09.20 hod. Gálik Dušan 

09.40 hod. Hanuliak Milan 

10.00 hod. Marušiak Juraj 

10.20 hod. Nemcová Edita 

4. Záver 

 

K bodu 1: Zasadanie Snemu otvoril o 9.05 hod. predseda Snemu SAV J. Sedlák, ktorý 

privítal všetkých zúčastnených a informoval o priebehu tohto kola volieb. Vysvetlil, prečo 

návrh kandidátov na členov P SAV zo Sociologického ústavu SAV bol označený za 

neplatný, ako o tom informoval Výbor Snemu SAV v zápisnici č. 68 zo dňa 13. 3. 2013. 

Ďalej informoval o tom, že sa dňa 18. 3. 2013 zúčastnil zasadania III. komory Snemu 

SAV, kde celú situáciu vysvetlil a zo strany III. komory nie sú výhrady voči postupu 

Výboru Snemu SAV v tejto veci. 

 

K bodu 2: Návrh programu predložený predsedom Snemu SAV J. Sedlákom bol 

jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 3: J. Sedlák informoval o spôsobe prezentácie kandidátov a 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. 

PhDr. D. Gálik, CSc. odpovedal na otázky venované najmä problémom financovania 

SAV a transformácie SAV (K. Iždinský, J. Sedlák, K. Nemoga, A. Kiss, Z. Bartošová). 

D. Gálik uviedol, že možnosti ďalšieho financovania sú rôzne pre rôzne odbory, venoval 

sa problému čerpania štrukturálnych fondov EÚ organizáciami III. oddelenia vied 

a problémom spájania sa organizácií pri riešení týchto projektov, ako aj nutnosti 

podrobnej analýzy súčasného spôsobu prerozdeľovania finančných prostriedkov. 

PhDr. M. Hanuliak DrSc. v odpovediach na otázky členov snemu venované problémom 

hodnotenia publikačnej aktivity a jeho predstavám o práci a pozícii v P SAV (R. Komžík, 

K. Nemoga, K. Iždinský) uviedol, že by nemalo dôjsť k zmäkčovaniu kritérií hodnotenia, 

ale upozornil na rozdiely medzi vednými disciplínami. Riešením by podľa neho bolo 

dosiahnuť stav, aby všetky časopisy SAV boli karentované. Jeho cieľom je hájiť 

celoakademické záujmy, ale uznal, že vzhľadom na krátkosť času na prípravu, materiál 

o jeho predstavách o práci v P SAV nie je najlepšie formulovaný. 
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Mgr. J. Marušiak, PhD. v diskusii odpovedal na otázky venované problémom 

transformácie SAV, jej financovania, záujmu o funkciu v P SAV a požadovanej 

apolitickosti členov P SAV (K. Nemoga, J. Gálik, K. Gmucová, J. Sedlák, M. Pekník, 

P. Pekárová, A. Kiss). J. Marušiak prezentoval svoje skúsenosti s transformáciou 

v okolitých krajinách, vyzdvihol nutnosť prepojenia akadémie s pedagogickým procesom, 

vyslovil sa za autonómiu doktorandského štúdia v SAV. Podľa jeho názoru je vhodné 

zachovať viaceré formy hospodárenia organizácii SAV. Prehlásil, že nemá úväzky na 

vysokých školách a nie je členom žiadnej politickej strany. 

Ing. E. Nemcová, PhD. reagovala najmä na otázky venované otázkam veľkosti 

organizácií III. oddelenia vied, rozdeľovania finančných prostriedkov a problémom 

súvisiacim s plánovanou transformáciou SAV a spoluprácou s priemyslom (I. Budinská, 

K. Nemoga, J. Sedlák, K. Iždinský, B. Búzik). E. Nemcová sa v odpovediach zamerala na 

hospodárne využitie rezervy P SAV, venovala sa problému VEGA a navrhla posilnenie 

inštitucionálneho financovania. Pripustila, že veľkosť organizácií III. oddelenia vied je 

problémom, jeho riešenie by však malo vychádzať z vôle a iniciatívy dotknutých ústavov. 

Ďalej uviedla, že nie je za prerozdeľovanie finančných prostriedkov získaných v rámci 

spolupráce s priemyslom, riešením by malo byť hľadanie možnosti, ako zapojiť do tejto 

spolupráce aj organizácie III. oddelenia vied. Transformácia podľa jej názoru vyžaduje 

ďalšie diskusie a zásadným problémom je slabá podpora výskumu na Slovensku. 

 

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

a rokovanie Snemu SAV o 10.25 hod. ukončil. 

 

V Bratislave dňa 26. 3. 2013 

 

Zapísal: P. Pristaš 

Overila: M. Vrzgulová 

 

 

 

       Ján Sedlák, v.r. 

                                                              predseda Snemu SAV 


