
Zápisnica zo zasadania Snemu SAV, 
ktoré sa konalo dňa 7. januára 2015 

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

1. Otvorenie  
2. Schválenie programu 
3. Voľba pracovných komisií (návrhovej, mandátovej a volebnej a jej subkomisií) 
4. Návrh na doplnenie Prílohy 2 Štatútu Snemu Slovenskej akadémie vied, t.j. Volebného 

poriadku snemu na voľbu kandidátov na členov predsedníctva akadémie.  
5. Vyhlásenie začiatku volieb kandidáta/kandidátky na predsedu SAV predsedom snemu 

SAV 
6. Vystúpenia kandidátov/kandidátok na funkciu predsedu SAV a diskusia k ich 

volebným programom 
7. Voľba kandidáta na predsedu SAV 
8. Rôzne 
9. Záver 

 
 
K bodu 1: Zasadnutie otvoril Karol Marhold, privítal členky a členov Predsedníctva SAV 
a členky a členov Snemu SAV. Požiadal novinársku obec, aby opustila rokovanie. Predstavil 
program rokovania Snemu a objasnil opravu formulácie bodu 4 – na „návrh na doplnenie“. Na 
požiadanie prítomných členov AO z Ústavu svetovej literatúry SAV, Adama Bžocha a Doroty 
Pucherovej, ktorí nie sú členmi Snemu SAV, dal hlasovať aklamačne o súhlase s ich účasťou 
na rokovaní snemu. Snem pomerom hlasov 10 za, 22 proti, 23 sa zdržalo, zamietol účasť 
menovaných na rokovaní snemu.  
 
Karol Marhold informoval o zvolení Ľuboša Kľučára za člena výboru Snemu za II. komoru 
a o potrebe uskutočniť voľbu zástupcu špecializovaných pracovísk do výboru namiesto Jozefa 
Kľačku, ktorý sa členstva vzdal. Predsedajúci poďakoval Jozefovi Kľačkovi za dlhoročnú 
prácu vo výbore Snemu SAV.  
 
K bodu 2: Juraj Kopáček navrhol do zaradiť do programu ešte pred voľbu predsedu 
odvolávanie členov Predsedníctva SAV, o čo žiadali viaceré akademické obce. Karol Kollár 
predniesol protinávrh k návrhu Juraja Kopáčka: zaradiť bod odvolávanie členov 
predsedníctva na rokovanie ďalšieho januárového snemu SAV. Karol Iždinský navrhol 
osobitné zasadanie snemu k otázke legitimity predsedníctva a až na základe jeho výsledkov 
voľbu predsedu akadémie. 
 
V diskusii k týmto návrhom Katarína Gmucová upozornila, že platný zákon neumožňuje 
odvolávať predsedníctvo ako celok, ale hovorí len o odvolávaní jednotlivcov, čo má osobitný 
poriadok a etické súvislosti, napr. odvolávaní by mali mať možnosť pripraviť si reč na svoju 



obhajobu. Poukázala tiež na potrebu stabilizovať situáciu a sústrediť sa na konsolidáciu SAV. 
Ján Sedlák podporil ideu odvolávania členov predsedníctva, chcelo to mnoho akademických 
obcí. Emil Višňovský namietol voči predstave, že by išlo o väčšinu akademických obcí 
a upozornil na možnosť destabilizácie, ak pôjdeme cestou odvolávania P SAV pred voľbou 
predsedu. Karol Marhold podporil myšlienku pokúsiť sa zvoliť najprv predsedu SAV. Peter 
Samuely podporil požiadavku hlasovať o návrhu, no vyjadril počudovanie, že navrhovatelia 
až teraz prichádzajú s návrhom. Katarína Gmucová pripomenula fakt, že sme pod 
drobnohľadom médií.  
 
Po diskusii predsedajúci Karol Marhold dal aklamačne hlasovať o návrhoch na doplnenie 
programu. Výsledky hlasovania: 
Návrh Karola Iždinského nebol schválený: 14 za, 28 proti, 11 sa zdržali. Návrh nebol 
väčšinou hlasov schválený. 
Návrh Karola Kollára zaradiť návrh na odvolanie členov P SAV na ďalší januárový Snem 
SAV bol schválený počtom hlasov 40 za, 0 proti, 16 sa zdržalo. Keďže tento návrh bol 
väčšinou hlasov schválený, o pôvodnom návrhu Juraja Kopáčka sa nehlasovalo.  
Následne Snem schválil program zasadnutia Snemu väčšinou hlasov v pomere 40 za, 3 proti a 
11 sa zdržali.  
 
K bodu 3: Snem aklamačným hlasovaním schválil návrhovú komisiu v zložení Radoslav 
Passia, Ivana Budinská, Ľuboš Kľučár, mandátovú a volebnú komisiu v zložení Ľubica 
Lacinová, Karol Kollár a Richard Komžík, a subkomisie za jednotlivé komory: 1. komora 
Richard Komžík, Pavla Pekárová, Peter Matiašovský, 2. komora : Ľubica Lacinová, Peter 
Pristaš, Michal Dubovický; 3. komora: Karol Kollár, Ján Palkovič, Edita Nemcová. Za 
zapisovateľku schválil Zuzanu Kusú a za overovateľa Emila Višňovského.  
 
K bodu 4: Predsedajúci Karol Marhold pripomenul, že členovia Snemu dostali návrh na 
doplnenie volebného poriadku a jeho zdôvodnenie v predstihu. V diskusii Miroslav Koóš 
uviedol, že sa mu nepozdáva voľba predsedu z neúplného predsedníctva. Karol Marhold 
objasnil potrebu inovovať volebný poriadok pre voľby predsedu SAV, pretože tento neráta 
s iným spôsobom uvoľnenia miesta predsedu ako ukončením volebného obdobia. Informoval 
o právnych konzultáciách výboru Snemu k otázke úplnosti P SAV, v ktorej sa nedosiahol 
právny konsenzus. Preto Výbor Snemu navrhuje Snemu SAV právne riešenie, ktoré je plne 
v kompetencii Snemu pre takéto prípady, doplnenie volebného poriadku o článok, ktorý 
umožňuje voliť predsedu z členov predsedníctva aj vtedy, ak počet členov predsedníctva nie 
je úplný. Karol Kollár povedal, že článok 13 volebného poriadku platí pri riadnych voľbách 
predsedníctva po ukončení mandátu. Pre mimoriadne situácie uvoľnenia postu predsedu je 
však nepostačujúci. Ján Sedlák pripomenul otázku funkčného obdobia predsedu. Katarína 
Gmucová upozornila, že funkcia predsedu je viazaná na členstvo v predsedníctve. 
Viliam Páleník ocenil a podporil pripravenú formuláciu doplnenia volebného poriadku.  
Následne vystúpil Karol Iždinský s rozsiahlym kritickým rozborom situácie v SAV, ktorú 
označil za pokus prevziať moc úzkou skupinou ľudí. Odvolanie predsedu SAV považuje za 
výsledok intríg, zavádzajúcej kampane či vopred pripraveného scenára na báze rôznorodých 
záujmov, ktorý môže viesť k rozloženiu SAV. V podobnom duchu sa vyjadroval aj k voľbe 



nového predsedu a napokon podal tri návrhy na uznesenia: 1. uložiť Výboru Snemu SAV, aby 
dal príslušnému súdu preskúmať právne dôsledky odvolania predsedu SAV, 2. poslať členom 
snemu list, ktorým sa ministrovi školstva oznamovalo odvolanie predsedu SAV, 3. zvolať 
zasadnutie Snemu SAV s cieľom posúdiť zodpovednosť členov predsedníctva za právnu 
neistotu v SAV a hlasovať o ich odvolaní.  
 
V odpovedi na toto vystúpenie Karol Marhold premietol list, ktorý bol zaslaný ministrovi 
školstva. V nasledujúcej diskusii sa členovia Snemu Emil Višňovský a Peter Samuely kriticky 
ohradili voči vystúpeniu Karola Iždinského. Členovia výboru Snemu Zuzana Kusá, Katarína 
Gmucová, Karol Nemoga odmietli podozrenie, že sa v spore o to, či máme právo voliť, 
priklonili k určitému právnemu názoru. Naopak, hľadali riešenie, ktoré je právne prijateľné 
pre rôzne výklady situácie. Viliam Páleník podporil stanoviská členov Výboru vo veci 
právneho výkladu dokumentov Snemu.  
 
S výhradou , že pri voľbe predsedu Snemu SAV nebola presne dodržaná predpísaná 
procedúra, vystúpil Ján Sedlák. Túto výhradu poslal členom Snemu aj písomne. Predseda mal 
byť zvolený v tajnom hlasovaní, avšak bol zvolený aklamačne (pred tým však bol zvolený za 
predsedu 2. komory v tajnom hlasovaní) .  
 
Výbor Snemu i celý Snem túto výhradu akceptoval a nasledovala tajná voľba predsedu 
Snemu SAV po komorách. Výsledky voľby: I. komora: 14 odovzdaných lístkov, 12 hlasov za, 
1 proti, 1 zdržal sa 1, II. komora: 22 odovzdaných lístkov, 16 hlasov za, 5 proti, 1 zdržal sa; 
III. komora: 22 odovzdaných lístkov, 18 hlasov za, 4 proti, 0 sa zdržal. Výsledok 74,2 % 
hlasov. 
 
Snem aklamačne väčšinou hlasov schválil návrh uznesenia o tom, že Snem v tajných voľbách 
po komorách potvrdil zvolenie Karola Marholda do funkcie predsedu Snemu SAV. Snem 
takisto aklamačne väčšinou hlasov schválil návrh uznesenia, ktorý predniesol Fedor Gömöry , 
že Snem vyjadruje súhlas s konaním prof. Marholda v mene Snemu v období od 18. 12. 2014.  
  

Nasledovalo aklamačné hlasovanie o návrhoch uznesení Karola Iždinského: 1. Návrh uložiť 
Výboru Snemu SAV, aby dal príslušnému súdu preskúmať právne dôsledky odvolania 
predsedu SAV, Snem väčšinou hlasov neschválil, 2. Návrh poslať členom snemu list, ktorým 
sa ministrovi školstva oznamovalo odvolanie predsedu SAV väčšinou hlasov schválil, 3. 
Návrh zvolať zasadnutie Snemu SAV s cieľom posúdiť zodpovednosť členov predsedníctva 
za právnu neistotu v SAV a hlasovať o ich odvolaní Karol Iždinský stiahol ako duplicitný.  
 
V ďalšej diskusii na námietku Juraja Kopáčka, že dvojtretinové predsedníctvo SAV nemusí 
reprezentovať všetky oddelenia a môže dochádzať k nespravodlivým rozhodnutiam, Peter 
Samuely predložil pozmeňujúci návrh doplnenia volebného poriadku, v ktorom bol počet 
členov predsedníctva zvýšený na štyri pätiny. Tento protinávrh predsedajúci zaniesol do 
navrhovanej úpravy volebného poriadku. 
 



Predsedajúci Karol Marhold oznámil, že o návrhu na doplnenie volebného poriadku sa bude 
hlasovať aklamačne po komorách. Návrh na doplnenie volebného poriadku Snemu SAV bol 
aklamačne schválený počtom hlasov: I. komora 11 za, II. 14 za, nik proti 8 sa zdržali; III. 
Komora: 21 za.  
 
K bodu 5 : Predseda Snemu vyhlásil voľby na predsedu SAV. Vyzval prítomných členov P 
SAV ku kandidatúre. Jediným členom P SAV, ktorý ohlásil kandidatúru, bol prof. Pavol 
Šajgalík.  
 
K bodu 6: Predseda Snemu K. Marhold vyzval P. Šajgalíka, aby predstavil svoj program. P. 
Šajgalík predstavil svoju víziu činnosti SAV (jeho prezentácia je prílohou tejto zápisnice). 
Dovnútra SAV: proaktívna transparentná politika ..., vytvorenie vedeckej koncepcie SAV. Aj 
pred dvoma rokmi tvrdil, že prechod na v.v.i. bude hlavnou témou volebného obdobia ..., 
bude treba spravodlivo deliť nehnuteľnosti, pripraviť road map, vysvetľujúcu kampaň. Už vie, 
že model 3 x 4 je neudržateľný. Nemáme sa pýtať na to, či transformácia na v.v.i. ale ako ... je 
kontraproduktívne spájať inštitúcie násilným spôsobom, pod nátlakom. Čo je optimálna 
veľkosť inštitúcie, nevie, myslí si však, že inštitúcia by nemala byť založená na jednej téme, 
malo by tam byť viac tém. Model v.v.i. by mal priniesť inštitúciám ľahko definovateľný 
benefit. Napr., ako hypotetický príklad, Geologický ústav by v sebaobrane proti zlučovaniu s 
GÚDŠ mohol mať záujem spojiť sa s nejakým akademickým ústavom. Je za vyňatie SAV z 
ESO, zdá sa, že minister vnútra bol k tomu na mimoriadnom sneme mimoriadne ústretový. 
Ďalej on by bol za zmluvu so štátom o stabilnom financovaní SAV zo štátneho rozpočtu 
v priebehu niekoľkých rokov ... za lepšie hodnotenie vedeckých pracovníkov. Spolupráca s 
vysokými školami – doktorandi, zmluvy so zahraničím ... myslí si, že predsedníctvo by mohlo 
poskytovať administratívny servis veľkým projektom. Hlavné zásady: transparentnosť, 
proaktívnosť, nestrannosť. 
 
V rozsiahlej diskusii počas dvoch hodín členovia Snemu kládli kandidátovi na predsedu SAV 
otázky: J. Kopáček o financovaní SASPRO a o  nákladoch na Pavilón lekárskych vied; Z. 
Kusá o dĺžke diskusie prechodu na v.v.i.; J. Gálik o zákone o SAV; K. Gmucová o vyňatí 
z ESO; K. Nemoga o benchmarku ústavov ministrom vnútra; K. Marhold o skutočnej výške 
rozpočtu SAV na 2015; J. Sedlák o plnení uznesení Snemu a o príprave rozpočtu na 2016; P. 
Samuely o potrebe otvorenosti voči univerzitám, o vízii a premene krízy na príležitosť 
rozvoja; J. Gálik o spolupráci medzi členmi P SAV; Z. Magurová o postavení III. Odd. vied 
v rámci SAV; V. Páleník o postavení Snemu, o priemyselných aplikáciách a verejnom prínose 
výskumu; I. Budinská o zákone o v.v.i.; J. Sedlák o projektoch schvaľovaných P SAV; D. 
Podmaková o spôsobe rozpisovania prostriedkov na ústavy; K. Kollár o edičnej činnosti; J. 
Marušiak o práci s médiami a propagácii SAV; D. Magdolen o revidovaní niektorých 
rozhodnutí P SAV z minulosti, napr. o SASPRO; P. Pekárová o SASPRO a financovaní 
ústavu; K. Zavacká o III. odd. vied, VEGA, cielenom výskume a v.v.i. 
 

Pavol Šajgalík na všetky otázky a pripomienky odpovedal v súlade s víziou a programom, 
ktorý predniesol. 



K bodu 7: Po ukončení diskusie nasledovala tajná voľba kandidáta na predsedu SAV po 
komorách. Po vykonaní volieb volebná komisia oznámila výsledky volieb: v I. komore 
hlasovalo za 12, proti 2, nezdržal sa nik, v II. komore hlasovalo 14 za, 8 proti, nezdržal 
sa nik, v III. komore 18 za, 3 proti, 1 sa zdržal. Celkový výsledok bol 71,2% za zvolenie 
Pavla Šajgalíka za predsedu SAV.  

 
Pavol Šajgalík v stručnej odpovedi na výsledky voľby uviedol, ich berie s veľkou pokorou 
a že je v ťažkom období ochotný spolupracovať so všetkými s dobrými úmyslami.  

 
K bodu 8: Predseda Snemu Karol Marhold informoval, že za špecializované pracoviská bol 
riadnym spôsobom zvolený Ján Palkovič. Termín ďalšieho snemu, ktorý bude venovaný 
rekonštrukcii P SAV, je 22. január 2015. Termín snemu, ktorý sa bude venovať 
pripomienkam k návrhu technickej novely zákona o SAV (ktorá je súčasťou návrhu zákona 
o v.v.i.) bol predbežne stanovaný na 23. január 2015, tento termín bude však ešte 
konzultovaný s Ministerstvom ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky.  
 
K bodu 9: Predseda Snemu Karol Marhold poďakoval všetkým za účasť a rokovanie  
mimoriadneho zasadania Snemu SAV ukončil o 18:15. 
 
 
Zapísala: Z. Kusá 
Overil: E. Višňovský 
 
 
                                                                  Karol Marhold  
                                                                     predseda Snemu SAV 



Prijaté uznesenia zo zasadania Snemu SAV, 
ktoré sa konalo 7. januára 2015 

 
 
 
Uznesenie č.1  

Snem SAV schvaľuje návrh zaradiť bod odvolávanie členov P SAV na ďalší januárový Snem 
SAV.  

 

Uznesenie č.2  

Snem SAV v tajných voľbách po komorách potvrdil zvolenie Karola Marholda do funkcie 
predsedu Snemu SAV. 

 

Uznesenie č.3  

Snem SAV súhlasí s konaním prof. Karola Marholda v mene Snemu v období od 18. 12. 
2014.  

 

Uznesenie č.4  

Snem SAV ukladá predsedovi snemu SAV poslať členom Snemu list s návrhom na odvolanie 
predsedu SAV, ktorý bude posielať ministrovi školstva.  

 

Uznesenie č.5  

Snem SAV schválil návrh doplniť Volebný poriadok Snemu na voľbu kandidátov na členov 
predsedníctva akadémie (Príloha 2 Štatútu Snemu SAV) o článok (15) v tomto znení: 

 (15) Ak Snem odsúhlasí návrh na odvolanie predsedu akadémie alebo ak sa v rámci 
funkčného obdobia iným spôsobom uvoľní miesto predsedu akadémie snem volí 
kandidáta na predsedu akadémie z členov predsedníctva, ak má predsedníctvo aspoň štyri 
pätiny stanoveného počtu členov. Inak platia pre tieto voľby rovnaké ustanovenia ako 
v článku 13 tohto volebného poriadku. 

 

Uznesenie č.6  

Snem SAV v súlade so Zákonom o SAV č. 133/2002, § 8, ods. 7 písm. j, zvolil prof. RNDr. 
Pavla Šajgalíka, DrSc. za kandidáta na funkciu predsedu Slovenskej akadémie vied a zaväzuje 
predsedu snemu bezodkladne tento návrh predložiť ministrovi školstva, vedy, výskumu a 
športu Slovenskej republiky. 

 



Vízia činnosti P SAV

Pavol Šajgalík
Ústav anorganickej chémie

VOĽBY DO P SAV
05.02.2013

Voľba predsedu SAV
07.01.2015



Dovnútra SAV

Proaktívna transparentná politika

Novela zákona o SAV: §4 čl. 1 zachovanie článku o základnom výskume

Vytvorenie vedeckej koncepcie SAV (vedecké kolégiá, Učená spoločnosť, 
Vedecká rada SAV, Snem SAV)  

Spôsob realizácie koncepcie (ekonomická udržateľnosť koncepcie, 
akceptácia v spoločnosti)

Prechod na VVI – výber modelu prechodu, spravodlivá deľba 
nehnuteľností, príprava projektu prechodu – vysvetľovacia diskusia 
dovnútra SAV, propagačná kampaň navonok, „road map“ prechodu, ...

Model 3x4 je neudržateľný! Český model?

Vytvorenie modelu: konsenzuálna tvorba vvi – diskusia medzi ústavmi, 
PSAV a Snemom SAV

limity veľkosti vyplývajúce zo zákona o vvi, ekonomická motivácia spájania 

Činnosť budúceho P SAV
• Dovnútra SAV
• Smerom k verejnosti SR
• Orientácia na zahraničie



Smerom k verejnosti SR

Proaktívna politika vo vzťahu k vláde a iným štátnym orgánom SR

• Vyňatie z ESO pred vznikom VVI

• Snaha o kótovanie rozpočtu SAV na percento HDP (resp. iný 
ekonomický ukazovateľ) – resp. zmluva zo štátom

• Kooperácia s ministerstvami pri tvorbe rozpočtu (školstvo, 
zdravotníctvo, poľnohospodárstvo, financie a iné)

Presadenie SAV ako špičkovej inštitúcie vedy v spoločnosti

• Prezentácia SAV – osobnosti vedy, najlepšie výsledky

Postavenie vedeckého pracovníka v spoločnosti (súvisí aj s finančným 
ohodnotením)

Nová stratégia spolupráce s VŠ – nedostatok doktorandov, úroveň 
doktorandov, spoločné pracoviská, ...

Legislatívne iniciatívy vo vzťahu k decíznej sfére: zjednodušenie 
najímania doktorandov/postdocov z tretích krajín na vedecké projekty



Orientácia na zahraničie

Ucelená koncepcia zahraničnej politiky P SAV (priblíženie k modelu 
CNR, MPI, NL a iné...)

Stratégia spolupráce so zahraničnými inštitúciami – získavanie 
doktorandov, vytvorenie fondu pre štipendiá zahraničných 
doktorandov

Zvýšenie konkurencieschopnosti ústavov SAV v RP EÚ –
prostredníctvom zmlúv o spolupráci

Pomoc pri administrovaní veľkých domácich a zahraničných projektov –
vytvorenie útvaru pre ŠF resp. RP EÚ 



 Kompetentnosť

pravidelné rokovanie grémia predsedu SAV

 Transparentnosť 
ekonomický audit veľkých projektov
model zverejňovania materiálov P SAV

 Proaktívnosť

rokovanie o rozpočte už v januári

 Nestrannosť

rovnaké pravidlá pre všetky ústavy



Najbližšia budúcnosť

• Predkladanie rozpočtu SAV Snemu SAV v 
januári - každoročne

• Započatie rozhovorov s ministrom školstva a 
financií o rozpočte do 30.01.2015

• Diskusiu o vvi ukončiť do 30.06.2015
• Odpočet činnosti predsedu SAV Snemu SAV do 

30.01.2016 - každoročne



Ďakujem za pozornosť


