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Zápisnica z mimoriadneho zasadania Snemu SAV, 
ktoré sa konalo dňa 18. decembra 2014 

 
 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
Prizvaní:   členovia P SAV 
 
 
Program:  
 

1. Otvorenie  
2. Schválenie programu 
3. Voľba pracovných komisií (mandátovej, návrhovej, volebnej a jej subkomisií) 
4. Rokovanie o návrhu na odvolanie predsedu SAV 
5. Rôzne 
6. Záver 

 

K bodu 1: Zasadanie Snemu otvoril o 12:35 predseda Snemu SAV J. Sedlák, ktorý prítomných 
informoval o dôvodoch na zvolanie mimoriadneho zasadania snemu, ktorým bola oficiálna 
žiadosť 16 členov Snemu SAV. Poďakoval riaditeľovi Fyzikálneho ústavu SAV za poskytnutie 
priestorov na rokovanie. Informoval o zmene zástupcu akademickej obce Ústavu anorganickej 
chémie SAV v Sneme SAV, ktorým sa stal doc. Ing. M. Hnatko, PhD. Informoval taktiež, že na 
základe pozvania výboru Snemu SAV, sa v čase po 15:00 očakáva návšteva ministra vnútra SR 
R. Kaliňáka.   

 
K bodu 2:  J. Sedlák informoval, že na základe návrhu na zvolanie mimoriadneho snemu je 

jediným bodom rokovania návrh na odvolanie predsedu SAV. Viaceré akademické obce však 
vo svojich vyjadreniach požadovali aj odvolanie ďalších členov P SAV. Po krátkej diskusii (Ľ. 
Kľučár, J. Kopáček, K. Gmucová, E. Višňovský) snem veľkou väčšinou hlasov schválil 
pôvodný návrh programu, s tým, že rozhodnutie o zaradení tohto bodu do programu rokovania 
sa presunie na januárové zasadanie snemu. 

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

diskusii Snem SAV veľkou väčšinou hlasov zvolil: 

 

 Mandátovú a volebnú komisiu v zložení: M. Koóš – predseda, Z. Kusá, P. 
Matiašovský – členovia 

 Volebnú komisiu I. komory v zložení: P. Matiašovský, M. Tyšler, I. Budinská 

 Volebnú komisiu II. komory v zložení: M. Koóš, J. Gálik, Ľ. Kľučár 

 Volebnú komisiu III. komory v zložení: Z. Kusá, K. Kollár,  D. Magdolen 

 

 Návrhovú komisiu v zložení: K. Gmucová – predsedníčka, V. Hanzelová, V. Páleník - 
členovia 

 

Vedením zápisu bol poverený P. Pristaš, overovateľmi Z. Kusá a K. Nemoga 

 

K bodu 4: J. Sedlák vyzval signátárov žiadosti o zvolanie mimoriadneho Snemu SAV aby 
predniesli svoj návrh. F. Gömöry predniesol návrh uznesenia k tomuto bodu a prečítal 
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zdôvodnenie, ktoré bolo prílohou žiadosti o zvolanie mimoriadneho snemu. Za hlavné dôvody 
návrhu na odvolanie predsedu SAV z funkcie označil nespoluprácu so Snemom SAV, 
pretrvávajúce problémy s neplnením uznesení Snemu SAV o distribuovaní príloh zápisníc z 
rokovaní P SAV, chýbajúce štatúty organizácií SAV po transformácii na v.v.i., návrh J. 
Pastoreka na zmenu financovania agentúr VEGA a APVV, problémy s rozpočtom SAV na rok 
2015, zaradenie SAV pod reformu ESO a nedostatočnú prezentáciu SAV navonok. 

J. Sedlák poďakoval za prednesený návrh a požiadal J. Pastoreka o stanovisko. Vo svojom 
vystúpení J. Pastorek uviedol, že problém chýbajúcich štatútov v pôvodnom návrhu nebol a 
štatúty nemôžu byť vypracované, kým nie je známe definitívne znenie zákona o v.v.i. Podľa 
jeho názoru je uznesenie snemu týkajúce sa zápisníc nejednoznačné a nevykonateľné a je 
potrebné toto uznesenie modifikovať. Všetky materiály k rokovaniam P SAV sú dostupné 
členom výboru Snemu SAV. Ďalej uviedol, že problematika ESO sa týka všetkých subjektov 
verejnej správy a platí pre všetkých správcov kapitol štátneho rozpočtu. Tlak na zníženie 
rozpočtu bude existovať stále a vysoký počet organizácií v rámci SAV je skutočnosťou. 
Ohľadom rozpočtu uviedol, že podobné problémy sa opakujú každoročne, v tomto roku boli 
navyše rokovania o rozpočte komplikované problémami s komunikáciou s predstaviteľmi 
vlády. SAV však rozporovala návrhy na krátenie rozpočtu. Upozornil na problém 
nedostatočných súťažných zdrojov a pokles relatívnej výkonnosti SAV v porovnaní s okolitými 
krajinami. Sám o sebe nie je spokojný s rozpočtom, ale vníma ho ako realitu. Poďakoval 
zamestnancom SAV za účasť na protestných zhromaždeniach, ktoré napomohli rokovaniam o 
zachovaní výšky rozpočtu. Návrh na zmenu financovania agentúr APVV a VEGA na návrh 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVŠ SR) pripravila 
Vedecká rada SAV. K výhradám o slabej prezentácii SAV navonok uznal, že nie je mediálne 
trénovaný. V čase jeho mediálnych vystúpení prebiehali rokovanie s MŠVVŠ SR, ktoré 
vyžadovali kompromisy z oboch strán a nebolo možné reagovať radikálne. Na záver svojho 
vystúpenia upozornil na slabé postavenie SAV v spoločnosti, na problém komunikácie s 
vysokými školami a na nutnosť transformácie SAV.    

V diskusii členovia snemu reagovali na vystúpenie J. Pastoreka a upozorňovali na viaceré jeho 
problematické kroky, vrátane tlaku na zlučovanie ústavov do rovnakého počtu jednotiek bez 
dostatočného zdôvodnenia (M. Novák, K. Gmucová, V. Páleník, K. Marhold) a navrhovali jeho 
demisiu, či pochybovali o opodstatnenosti odvolania samotného predsedu SAV (J. Kopáček, M. 
Pekník, J. Sedlák, M. Londák). J. Pastorek odmietol demisiu ako riešenie problému, uviedol 
však, že rozhodnutie snemu prijme. Viacerí členovia Snemu SAV a P SAV diskutovali problém 
“veľkého” projektu SAV (E. Majková, P. Šajgalík, M. Pekník, D. Podmaková, J. Pastorek). 

O 15:20 predseda Snemu SAV prerušil rokovanie Snemu  a privítal ako hosťa ministra vnútra 
SR R. Kaliňáka. Diskusia s ministrom R. Kaliňákom prebiehala mimo programu rokovania 
Snemu. Na záver diskusie J. Sedlák poďakoval R. Kaliňákovi za jeho účasť. O 17:35 J. Sedlák 
obnovil diskusiu k návrhu na odvolanie predsedu SAV. V krátkej diskusii potom vystúpil K. 
Iždinský, ktorý vysvetlil pohľad výboru Snemu SAV na problém odvolania. Vyjadril 
pochybnosti o komplexnosti informácií, na základe ktorých sa akademické obce organizácií 
SAV vyjadrovali k návrhu na odvolanie. Rozpočet ani ESO nie sú prehrou SAV a nevidí v nich 
dôvod na odvolanie. Rozobral začiatky problému a jeho eskaláciu. Uznal, že komunikácia nie je 
v poriadku a vyhlásil, že je pripravený odstúpiť, ak bude J. Pastorek odvolaný na základe 
takéhoto prístupu. Po krátkej diskusii potom na návrh E. Višňovského Snem SAV ukončil 
diskusii k tomuto bodu a pristúpil k hlasovaniu. 

Predseda Mandátovej a volebnej komisie M. Koóš potom vysvetlil spôsob hlasovania. Členovia 
volebných komisií potom rozdali hlasovacie lístky a členovia snemu pristúpili k tajnému 
hlasovaniu po komorách. Po krátkej prestávke na spočítanie hlasov o 18:05 predsedovia 
volebných subkomisií vyhlásili výsledky hlasovania. Návrh na odvolanie J. Pastoreka z funkcie 
predsedu SAV získal celkovo 62,5 % hlasov a bol schválený (Počty hlasov za/proti/neplatný: I. 
komora 12/4/0, II. komora 11/9/1, III. komora 15/6/3). V reakcii na tento výsledok sa vzdali 
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členstva vo výbore Snemu SAV Z. Magurová, P. Žeňuch a M. Vrzgulová. Následne sa vzdal 
členstva K. Iždinský, ktorý poďakoval J. Pastorekovi za vykonanú prácu a poveril vedením I. 
komory K. Nemogu. 

Následne J. Pastorek v krátkom vystúpení poďakoval všetkým, čo mu dali hlas. Uviedol, že 
očakával, že toto funkčné obdobie sa nepodarí dokončiť v súvislosti s transformáciou. Za 
hlavný problém SAV označil vnútornú nejednotnosť a upozornil, že transformácii SAV sa nedá 
vyhnúť. 

Na jeho vystúpenie reagoval predseda Snemu SAV oznámením, že sa vzdáva funkcie predsedu 
Snemu SAV a odstupuje z funkcie člena výboru Snemu SAV. Po krátkej diskusii sa zostávajúci 
členovia výboru dohodli, že ďalším vedením zasadania Snemu SAV poveria K. Gmucovú. 
Následne odstúpil z funkcie člena výboru Snemu P. Pristaš. K. Gmucová konštatovala, že v 
dôsledku odchodu M. Kóoša z rokovacej sály je potrebné zvoliť nového predseda Mandátovej 
a volebnej komisie. Snem SAV do tejto funkcie veľkou väčšinou hlasov schválil Ľ. Kľučára. 

O 18:35 K. Gmucová prerušila rokovanie mimoriadneho zasadania Snemu SAV a členovia 
jednotlivých komôr pristúpili k voľbe nového výboru Snemu SAV. Rokovanie snemu obnovila 
K. Gmucová o 19:20 oznámením, že novými členmi výboru Snemu SAV sa stali za I. komoru 
(v I. komore K. Gmucová a K. Nemoga rovnako odstúpili z výboru Snemu SAV, aby komora 
mala možnosť zvoliť úplný nový výbor komory) K. Gmucová, K. Nemoga a F. Gömöry; 
predsedníčkou I. komory sa stala K. Gmucová. Novými členmi výboru Snemu SAV sa za II. 
komoru stali Ľ. Lacinová a K. Marhold, novým predsedom II. komory sa stal K. Marhold. 
Novými členmi výboru Snemu SAV za III. komoru sa stali E. Višňovský, Z. Kusá, R. Passia, 
novým predsedom III. komory sa stal E. Višňovský.  

Hlasovaním po komorách sa potom ziskom 75 % hlasov novým predsedom Snemu SAV stal K. 
Marhold (Počty hlasov za/proti/zdržal sa: I. komora 14/0/2, II. komora 12/0/2, III. komora 
20/0/0). K. Gmucová potom prečítala návrh uznesenia k návrhu na odvolanie predsedu SAV, 
ktoré snem veľkou väčšinou hlasov schválil. 

Viacerí členovia snemu a P SAV potom diskutovali problémy spojené s odstúpením J. 
Pastoreka z funkcie člena P SAV a možného termínu voľby nového predsedu SAV (P. 
Samuely, J. Koppel, E. Višňovský, V. Páleník, K. Gmucová, J. Sedlák, I. Riečanský). V 
priebehu diskusie K. Marhold oznámil, mu bolo doručené od J. Pastoreka jeho písomné vzdanie 
sa členstva v P SAV. Z diskusie vyplynul záver, že Snem SAV pristúpi k voľbe nového 
kandidáta na predsedu SAV na svojom januárom zasadaní, čo členovia snemu schválili veľkou 
väčšinou hlasov. 

 
K bodu 5: E. Majková oznámila, že na rokovaní P SAV dňa 17. XII. J. Pastorek poveril svojim 

zastupovaním J. Lapina. 
K bodu 6: K. Marhold poďakoval všetkým za účasť a rokovanie mimoriadneho zasadania Snemu 

SAV ukončil o 20:10. 
 
 
V Bratislave dňa 21. 12. 2014 

 

Zapísal: P. Pristaš 
Overili: Z. Kusá, K. Nemoga 

 

 

 
                                                               Karol Marhold  

                                                                  predseda Snemu SAV 
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Prijaté uznesenia z mimoriadneho zasadania Snemu SAV, 
ktoré sa konalo 18. decembra 2014 

 
 
Uznesenie č.1 

Snem podielom hlasov 62,5 % schválil návrh na odvolanie predsedu SAV. 

 

Uznesenie č.2 

Snem Slovenskej akadémie vied v súlade so Zákonom o SAV č. 133/2002, § 8, ods. 7 
písm. j, schvaľuje návrh na odvolanie predsedu akadémie profesora Jaromíra Pastoreka a 
zaväzuje predsedu snemu bezodkladne tento návrh predložiť ministrovi školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky. 

 

Uznesenie č.3 

Komory Snemu SAV zvolili v doplňovacích voľbách po abdikáciách časti doterajších 
členov výboru nových členov Výboru snemu SAV, aktuálne zloženie výboru snemu je 
nasledovné 

I. komora K. Gmucová (predsedníčka), K. Nemoga, F. Gömöry 

II. komora M. Koóš, Ľ. Lacinová, K. Marhold (predseda) 

III. komora Z. Kusá, R. Passia, E. Višňovský (predseda) 

Špecializované pracoviská J. Klačka 

 

Uznesenie č.4 

Snem SAV potvrdil v zmysle uznesenia č. 4 zo zasadania Snemu SAV, ktoré sa konalo 
dňa 23. apríla 2013 a schválilo rotáciu vo funkcii predsedu Snemu SAV v poradí III., II., 
I. komora, za predsedu Snemu SAV na zvyšok druhého trimestra funkčného obdobia 
2013 – 2017 Karola Marholda. 

 

Uznesenie č.5 

Snem SAV zaväzuje výbor snemu SAV zvolať mimoriadny snem, na ktorom prebehne 
voľba kandidáta na predsedu SAV na 7. 1. 2015 a o tejto skutočnosti vopred informovať 
členov P SAV.  


