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Zápisnica zo zasadania Snemu SAV, 

ktoré sa konalo dňa 19. marca 2013 o 13.00 hod. 
 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

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

 

Program: 

1. Otvorenie 

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

3. Odpovede kandidátov zvolených v III. komore Snemu SAV na otázky členov snemu 

4. Voľby kandidátov na členov predsedníctva SAV na obdobie 2013 – 2017 

5. Vyhlásenie volebných výsledkov 

6. Prezentácia kandidátov na predsedu SAV 

7. Voľba kandidáta na predsedu SAV 

8. Vyhlásenie výsledkov 

9. Záver 

 

K bodu 1: Zasadanie Snemu otvoril o 13.05 hod. predseda Snemu SAV J. Sedlák, ktorý privítal 

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

komory, aby oboznámila členov snemu s výsledkom volieb kandidátov na členov Predsedníctva 

SAV v III. komore Snemu SAV. Z. Magurová informovala, že zo 4 kandidátov postúpili do 

druhého stupňa volieb traja: PhDr. D. Gálik, CSc. s počtom hlasov 13, Mgr. J. Marušiak, PhD 

s počtom hlasov 15 a Ing. E. Nemcová, PhD. s počtom hlasov 13. 

  

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

schválil. 

 

J. Sedlák predložil snemu návrh na zloženie pracovných komisií: 

 

Mandátová komisia v zložení: M. Vrzgulová – predsedníčka, Ľ. Lacinová, P. Pekárová 

 

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, K. Gmucová, F. Jagla 

 

Vedením zápisu bol poverený P. Pristaš, overovateľkou sa stala M. Vrzgulová. Snem SAV 

jednomyseľne schválil navrhnuté zloženie pracovných komisií. 

 

K bodu 3: V odpovediach na otázky členov Snemu SAV, ktoré boli zamerané na predstavy o práci 

v P SAV a názory na transformáciu (J. Kopáček, K. Kollár, I. Budinská, Ľ. Lacinová, J. Sedlák) 

D. Gálik uviedol, že si uvedomuje riziká transformácie súvisiace najmä s podfinancovaním 

vedy na Slovensku a nie si je istý, či transformácia AVČR je správnym vzorom vzhľadom na 
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naše podmienky. Musí sa posilniť inštitucionálna zložka financovania a v práci v P SAV by sa 

chcel zamerať na posilnenie financovania časopisov, podporu vydávania monografií a podporu 

open access formy publikovania. 

 J. Marušiak vo svojich odpovediach reagoval na otázky zamerané najmä na jeho spoluprácu 

s vysokými školami a vzťah medzi financovaním vedy a kvalitou výstupov (I. Budinská, K. 

Iždinský, M. Zavacká). J. Marušiak uviedol, že spolupráca je dôležitá a on osobne kladie dôraz 

na kvalitu, nie na kvantitu. Medzinárodná spolupráca, aj so zahraničnými vysokými školami, je 

podľa neho spôsob, ako posilniť slovenskú vedu a zlepšiť jej medzinárodné postavenie 

a následne i financovanie. 

 E. Nemcová odpovedala na otázky venované možnostiam spolupráce s praxou, akreditáciám, 

transformácii a vnímaniu SAV laickou verejnosťou (F. Jagla, K. Iždinský, J. Gálik, M. Koóš, 

J. Sedlák, K. Tyšler). E. Nemcová uviedla, že má skúsenosti zo zahraničných projektov 

venovaných práve problému prenosu poznatkov do praxe, domnieva sa, že v procese 

transformácie by bol pravdepodobne vhodnejší jednotný systém hospodárenia, ale upozornila 

na riziká s tým spojené a súhlasila so zvyšovaním podielu súťažného financovania. Pre 

zlepšenie vnímania SAV verejnosťou je potrebné priblížiť sa verejnosti, napr. organizovaním 

vedeckých kaviarní a podobnými popularizačnými aktivitami. 

J. Sedlák poďakoval kandidátom za ich odpovede a požiadal predsedu volebnej komisie 

M. Koóša, aby prevzal vedenie schôdze. 

 

K bodu 4: M. Koóš informoval o spôsobe volieb, platných možnostiach úpravy volebného lístka, 

požiadal predsedov volebných subkomisií, aby vydali volebné lístky a Snem SAV pristúpil 

k voľbe. Po uskutočnení voľby M. Koóš 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 (príloha 1). J. Sedlák konštatoval, že 

Snem SAV úspešne zvolil chýbajúcich dvoch kandidátov na členov P SAV na obdobie 2013 – 

2017 a požiadal Z. Magurovú o prečítanie návrhu uznesenia k tomuto bodu. Snem SAV 

jednomyseľne schválil nasledujúce uznesenie: 

Uznesenie č. 1: 

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

2013 – 2017 stali Dušan Gálik a Juraj Marušiak. 

J. Sedlák poďakoval kandidátom za účasť a zaželal im veľa úspechov v práci v P SAV. 

 

K bodu 5: J. Sedlák konštatoval, že Snem SAV v troch kolách zvolil všetkých 15 kandidátov na 

členov P SAV na obdobie 2013 – 2017. Novozvolení kandidáti na členov P SAV sa pripojili 

k ostatným zvoleným kandidátom na uzavreté rokovanie, kde ich predseda Snemu SAV 

požiadal o predloženie návrhov na kandidátov na predsedu SAV na obdobie 2013 – 2017. 

Súčasne ospravedlnil neprítomných kandidátov a prítomných kandidátov na členov P SAV 

oboznámil s nomináciami na kandidáta na predsedu SAV, ktoré obdržal v písomnej forme. 

Potom predseda Snemu SAV J. Sedlák o 14.15 hod. vyhlásil prestávku v rokovaní snemu. 

 Rokovanie Snemu SAV obnovil J. Sedlák o 15.00 hod. informáciami o ukončení funkčného 

obdobia súčasného Snemu SAV a o spôsobe kreovania nového snemu na obdobie 2013 – 2017. 

Predseda Snemu SAV vyzve listom predsedov vedeckých rád organizácií SAV na zabezpečenie 

volieb zástupcov do Snemu SAV v novom funkčnom období 2013 – 2017. 

 J. Sedlák potom informoval, že jediným kandidátom na funkciu predsedu SAV v období 2013 – 

2017 je prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc. a pozval ho, aby predstavil svoje plány pre svoje 

ďalšie pôsobenie vo funkcii predsedu SAV. J. Pastorek konštatoval, že po diskusii 

s novozvolenými kandidátmi na členov P SAV sa ukázalo, že je jediným kandidátom na 

predsedu SAV. Krátko sa venoval vízii SAV a krokom, ktoré zabezpečia podmienky pre 
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tvorivú prácu a venoval sa nutným organizačným zmenám, či už vnútri SAV, alebo 

v celospoločenskej podpore vedy. V diskusii potom odpovedal na početné otázky venované 

najmä problémom hodnotenia kvality vedeckej práce, transformácii, financovaniu SAV a jej 

postaveniu v spoločnosti (I. Budinská, K. Nemoga, J. Kopáček, D. Magdolen). J. Pastorek 

uviedol, že je podľa neho stále možné zlepšovať výstupy SAV, pričom piliermi by mala byť 

excelentná veda, výstupy pre spoločnosť a výskum pre prax. Vyslovil sa za podporu mladých 

vedeckých pracovníkov, venoval sa problému čerpania Štrukturálnych fondov a problému 

nízkej finančnej podpory vedy na Slovensku, neexistencie technologickej agentúry a problému 

financovania APVV. 

J. Sedlák poďakoval J. Pastorekovi za jeho vystúpenie a opätovne požiadal predsedu volebnej 

komisie M. Koóša, aby prevzal vedenie schôdze. 

K bodu 6: M. Koóš informoval o spôsobe voľby kandidáta na predsedu SAV, platných 

možnostiach úpravy volebného lístka a požiadal predsedov volebných subkomisií, aby vydali 

volebné lístky a Snem SAV pristúpil k voľbe. Po uskutočnení voľby M. Koóš 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 – 10 hlasov za, II. komora – 18 hlasov za, III. komora – 16 hlasov za). J. Sedlák potom 

konštatoval, že J. Pastorek získal 70,3% percentuálnych bodov a požiadal Z. Magurovú 

o prečítanie návrhu uznesenia k tomuto bodu. Snem SAV potom jednomyseľne schválil toto 

uznesenie: 

Uznesenie č. 2: 

Snem SAV schvaľuje výsledky volieb, na základe ktorých sa kandidátom na predsedu 

SAV na obdobie 2013 – 2017 stal Jaromír Pastorek. 

J. Sedlák potom pozval kandidátov na členov P SAV do rokovacej auly, oboznámil ich 

s výsledkom volieb a zablahoželal J. Pastorekovi k zvoleniu do funkcie predsedu SAV. 

J. Pastorek v krátkom vystúpení poďakoval členom Snemu SAV za prejavenú dôveru a uviedol, 

že snahou P SAV bude viesť dialóg so Snemom SAV. 

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

Snemu SAV o 16.05 hod. ukončil. 

 

 

V Bratislave dňa 26. 3. 2013 

Zapísal: P. Pristaš 

Overila: M. Vrzgulová 

 

                                                                        

       Ján Sedlák, v. r. 

                                                                                           predseda Snemu SAV 
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Príloha 1. Počty dosiahnutých hlasov vo voľbách kandidátov na členov P SAV na obdobie 2013 – 

2017 

 
počty členov jednotlivých komôr 16 22 24

za SNEM SAV [%]
I. komora II. komora III. komora I. komora II. komora III. komora

Gálik Dušan 6 16 13 37.500 72.727 54.167 54.798

Marušiak Juraj 7 10 17 43.750 45.455 70.833 53.346

Nemcová Edita 8 11 10 50.000 50.000 41.667 47.222

POČET HLASOV ZA KANDIDÁTA/TKU PODIEL HLASOV ZA NÁVRH V KOMORE [%]

 


