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Zápisnica zo zasadania Snemu SAV, 
ktoré sa konalo dňa 15. januára 2013 

 
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 
4. Záver 

 
K bodu 1: Zasadanie Snemu otvoril o 8.50 predseda Snemu SAV J. Sedlák, ktorý privítal 

všetkých zúčastnených a predstavil nového člena Snemu SAV doc. Petra Žeňucha,  
DrSc., zástupcu Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV. Zároveň informoval 
o zasadaní III. komory Snemu SAV na ktorom bola za predsedníčku III. komory zvolená 
JUDr. Zuzana Magurová. 

  

K bodu 2: Snem SAV bez pripomienok jednomyseľne schválil program zasadania. 
 

K bodu 3: J. Sedlák potom pozýval jednotlivých kandidátov na členov predsedníctva akadé-
mie, pričom každý z nich počas 5 minút prezentoval predstavy o svojom pôsobení v P 
SAV a následne odpovedal na otázky členov Snemu SAV. 

Prof. PhDr., M. Bátorová DrSc. - v diskusii odpovedala na viaceré otázky na jej postoj 
k transformácii, skúsenosti a názory na spoluprácu s praxou v organizáciách III. oddelenia 
vied a problém jej pracovných úväzkov mimo SAV (J. Kopáček, I. Budinská, J. Sedlák, 
A. Kiss, M. Tyšler). Uviedla, že na základe porovnania SAV s podobnými organizáciami 
SAV je určitá reštrukturalizácia potrebná, upozornila na postihnutie organizácií III. odde-
lenia vied ideológiou v minulom období, na stratu prepojenia na zahraničie, diskutovala 
problém doktorandského štúdia a mladých vedeckých pracovníkov v SAV, a že v tejto 
chvíli ma len jediný úväzok mimo SAV a chce sa venovať pedagogike aj naďalej. 
Ing. K. Fröhlich, DrSc. - v diskusii odpovedal na možnosti riešenia problému dokto-
randského štúdia, na skúsenosti organizácii I. oddelenia vied z prechodu na príspevkovú 
formu hospodárenia, viaceré problémy transformácie a na budúcu organizačnú formu 
akadémie a priority (A. Kiss, J. Kopáček, F. Jagla, M. Pekník, R. Kyška-Pipík, B. Búzik, 
Ľ. Lacinová). K. Fröhlich vysoko vyzdvihol pozitívne skúsenosti z prechodu na príspev-
kovú formu hospodárenia, a potvrdil nutnosť diskusií o transformácii so zástupcami III. 
oddelenia vied, upozornil na nemožnosť zamieňania pojmov transformácia 
a reštrukturalizácia a na možné riziká plánovaných vedecko výskumných inštitúcií. Podľa 
jeho názoru je zachovanie existujúcich oddelení dobrým riešením. 
Prof. RNDr. J. Dusza, DrSc. - v diskusii odpovedal na viaceré otázky týkajúce sa zapo-
jenia SAV do projektov 7 RP, problému financovania APVV, transformácie, akreditácií a 
plánov pre aktivity v P SAV (K. Kollár, D. Magdolen, J. Sedlák, R. Komžík, I. Budinská, 
B. Nemcová, A. Kiss). J. Dusza prezentoval svoje názory na možnosti získavania finanč-
ných prostriedkov z mimorozpočtových zdrojov, na spoluprácu s praxou najmä v II. a III 
oddelení vied, svoje skúsenosti s transformáciou v Maďarskej akadémii vied, ktorej je 
členom, výhodám spoločnej akreditácie s vysokými školami a ako jeden z možných plá-
nov pre svoju činnosť v P SAV označil riešenie problematiky mladých vedeckých pra-
covníkov. 
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Doc. PhDr. G. Bianchi, CSc. - prezentoval svoju ambíciu kandidovať na post predsedu 
III. oddelenia. V diskusii odpovedal na otázky týkajúce sa transformácie, možnosť spája-
nia ústavov do väčších celkov, na spoluprácu v trojuholníku P SAV, Snem SAV, ústavy 
(K. Nemoga, A. Kiss, J. Kopáček, K. Iždinský, Ľ. Lacinová, P. Cifra). G. Bianchi odpo-
vedal, že v transformácii nevidí veľký problém a že sám osobne nie je stúpencom spája-
nia organizácii SAV, a ak sa táto nutnosť objaví, impulzy na spájanie by mali prichádzať 
zdola. Necíti ani žiadne významné ohrozenie SAV, za najväčšie slabiny SAV označil 
problém vedeckej výchovy, prepojenie VŠ a SAV a chýbajúcu synergiu v rámci SAV. 
Označil radu riaditeľov ako vhodnú platformu pre komunikáciu v rámci oddelení a za 
špičkovú považuje výskum zapojený do významných medzinárodných projektov. 
PhDr. D. Gálik, CSc. - v diskusii odpovedal na otázky na možné pôsobenie v P SAV, 
problém prezentácie transformácie a komunikácie vedenia III. oddelenia SAV so Sne-
mom SAV a problémy čerpania Štrukturálnych fondov EÚ (A. Kiss, J. Kopáček, 
K. Kollár, R. Kyška-Pipík, F. Jagla). D. Gálik odpovedal, že o pozícii v P SAV bude 
možné diskutovať až po jeho zvolení, je však otvorený každej funkcii a má ambíciu v no-
vom P SAV presadzovať záujmy III. oddelenia. Konštatoval, že sa musí zmeniť spôsob 
komunikácie na všetkých úrovniach aj spôsob prezentácie transformácie. 
PhDr. I. Cheben, CSc. - v diskusii zaznelo viacero otázok zameraných na edičnú činnosť 
a podporu Open Access prístupu, problémy akreditácií, komunikácie SAV navonok, zno-
vuzískania doktorandského štúdia pre SAV a ohrozenia transformácie SAV z politického 
hľadiska (Ľ. Lacinová, J. Sedlák, J. Kopáček, F. Jagla, D. Magdolen, M. Pekník, B. Bú-
zik). I. Cheben odpovedal, že akreditácia má svoj význam, ale je nutné dopredu stanoviť 
podmienky a následne podporiť úspešných. Za jeden zo spôsobov zlepšenia prezentácie 
SAV označil práve edičnú činnosť. Za najlepší spôsob znovuzískania doktorandského 
štúdia pre SAV považuje novelizáciu zákona o SAV a problém ohrozenia transformácie 
sa dá riešiť lobingom zo strany P SAV. 
MUDr. R. Imrich, CSc. - prezentoval záujem o funkciu predsedu II. oddelenia vied, ale 
vidí aj možnosť zapojenia sa do ostatných činností v rámci P SAV. V diskusii zazneli 
viaceré otázky najmä na fokusáciu výskumu a súvislosti s projektom BIOMED, možnej 
funkcie v P SAV, znalosti a možnosti spolupráce s ostatnými oddeleniami a pomoci ústa-
vom pri projektoch ŠF (F. Jagla, S. Bičarová, I. Budinská, R. Kyška-Pipík, K. Nemoga, 
M. Tyšler). R. Imrich odpovedal, že projekt BIOMED priamo nesúvisí s fokusáciou, kto-
rej cieľom by mal byť výber nosných tém v rámci II. oddelenia, problémom je podľa jeho 
názoru chýbajúca vedná stratégia a celkové postavenie SAV a vedy na Slovensku. 

Prof. PharmDr. D. Ježová, DrSc. - deklarovala záujem naďalej sa venovať problematike 
doktorandského štúdia. Väčšina otázok v diskusii sa zamerala práve na oblasť doktorand-
ského štúdia a na možnosti získania samostatného doktorandského štúdia, na problém ga-
rantov ako aj jej názorov na transformáciu (M. Vrzgulová, J. Kopáček, Z. Bartošová, F. 
Jagla, I. Budinská, A. Kiss). D. Ježová odpovedala, že vidí možnosť znovuzískania dokto-
randského štúdia práve v procese transformácie a s ňou súvisiacich zmien právnych pred-
pisov. Prehlásila, že zlepšenie možností spolupráce by malo byť jedným z cieľov trans-
formácie a odmietla násilné spájanie organizácií SAV. 
Doc. MVDr. J. Koppel, DrSc. - uviedol, že má záujem o funkciu predsedu II. oddelenia 
vied. V diskusii zazneli otázky na kvalitu komunikácie medzi P SAV a Snemom SAV, 
problém komunikácie medzi II. oddelením a ústavmi tohto oddelenia, podporu projektov 
na úrovni SAV a jeho skúsenosti s doterajším pôsobením v P SAV (K. Iždinský, A. Kiss, 
I. Budinská, Ľ. Lacinová, J. Kopáček). J. Koppel odpovedal, že sa vždy snažil o korektnú 
komunikáciu a v rámci II. oddelenia je komunikácia inštitucionalizovaná cez radu riadite-
ľov. Podporu projektov si predstavuje cez referát na Úrade SAV a jeho skúsenosti 
s doterajším pôsobením v P SAV sú pozitívne, aj keď sa mu nepodarilo realizovať všetky 
jeho predstavy. 
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PhDr. Z. Kusá, CSc. - väčšina otázok v diskusii sa zamerala na problém výhod 
a nevýhod transformácie a problémom s ňou súvisiacich procesov (I. Budinská, M. Tyš-
ler. J. Sedlák, J. Kopáček, A. Kiss, M. Koóš, K. Iždinský). Aj napriek nesúhlasu väčšiny 
diskutujúcich Z. Kusá potvrdila, že nepovažuje schválený postup transformácie za rovna-
ko výhodný pre všetky organizácie SAV a jej cieľom bude dosiahnúť koexistenciu roz-
počtových, príspevkových a vvi organizácií v rámci SAV, k čomu by mala napomôcť 
oveľa širšia a lepšia, vedecky podložená diskusia o tomto probléme. 

Ing. J. Lapin, DrSc. - v diskusii zazneli otázky súvisiace najmä s procesom transformá-
cie a financovaním SAV (A. Kiss, D. Magdolen, Ľ. Lacinová, B. Búzik, Z. Bartošová). J. 
Lapin potvrdil, že aj napriek schválenému zámeru je potrebné ďalej o transformácii dis-
kutovať a získať podporu pre plánované zmeny aj u radových zamestnancov SAV. Ďalej 
je potrebné stanoviť priority vednej politiky a zabezpečiť stabilitu financovania, pričom je 
nutné zabezpečiť aj inštitucionálne, nie len súťažné financovanie. Podľa jeho názoru ne-
vidí problém s možnou solidaritou medzi organizáciami SAV. 

 

Po jeho vystúpení informoval J. Sedlák o technickom probléme s prezenčnými listinami 
zo zasadania Snemu SAV, kde je omylom uvedený nesprávny dátum konania zasadania. 
Z. Magurová potom navrhla uznesenie k tomuto problému, ktoré Snem SAV jednomy-
seľne prijal: 
Uznesenie 1: Snem SAV poveruje predsedu Snemu SAV opraviť nesprávne uvedený 
dátum konania zasadania snemu na prezenčných listinách z pôvodného dňa 20. ja-
nuára 2013 na 15. januára 2013. 

  
 Predseda Snemu SAV J. Sedlák potom o 12.20 hod. prerušil rokovanie Snemu SAV. 
 
 Predseda Snemu SAV J. Sedlák obnovil rokovanie Snemu SAV o 13.30 hod. a rokovanie 

pokračovalo vystúpením E. Majkovej. 

  
 RNDr. E. Majková, DrSc.  - v diskusii zazneli otázky na problematiku APVV, chýbajú-

cej rady riaditeľov v I. oddelení, štipendia SAV, predpokladanej funkcie v P SAV a prob-
lému vnímania SAV spoločnosťou (J. Sedlák, I. Budinská, Ľ. Lacinová, J. Kopáček, M. 
Tyšler). E. Majková uviedla, že štipendium SAV bude náhradou za končiace Centrá exce-
lentnosti v I. a II. oddelení a bude to štipendium pre najlepších postdokov. Má záujem o 
ten istý post v P SAV ako vykonávala doteraz, teda o podpredsedu pre vedu. Konštatova-
la, že je spokojná s doterajším pôsobením v P SAV, keď podľa nej došlo k zlepšeniu sta-
tusu SAV. Prezentácie elít SAV a spolupráca s hospodárskou sférou je cesta ako ďalej 
zlepšiť postavenie SAV. 

 RNDr. M. Morovics, CSc. - v diskusii zazneli otázky týkajúce sa zlepšenia komunikácie 
v rámci P SAV a medzi P SAV a Snemom SAV, jeho predstáv o možnej pozícii v rámci  
nového P SAV a problému transformácie (M. Pekník, J. Kopáček, A. Kiss, I. Budinská, 
B. Búzik). M. Morovics odpovedal, že si vie predstaviť pracovať na poste podpredsedu 
pre III. oddelenie. Vyzdvihol nutnosť spolupráce medzi orgánmi SAV a podľa jeho názo-
ru môže rada riaditeľov fungovať aj bez jej legislatívneho ukotvenia v právnych normách 
SAV. Transformáciu považuje za prospešnú, ale pripomenul nutnosť ďalšej diskusie o 
problematických otázkach, najmä o možnom spájaní organizácií SAV. 

 Prof. RNDr. J. Pastorek, DrSc. - v diskusii boli otázky na očakávané zloženie nového 
P SAV, problém príliš stručných zápisníc z rokovaní P SAV a úlohy nového P SAV 
v procese transformácie (K. Iždinský, Z. Bartošová, Z. Magurová). J. Pastorek uviedol 
niektoré ním predpokladané zmeny v obsadení pozícií, ktoré by podľa neho prospeli ak-
cieschopnosti nového P SAV, v probléme zápisníc oponoval príkladom zápisníc 
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z rokovaní vlády SR a uviedol, že transformácia je stále aktuálnym a neukončeným pro-
cesom, vyžadujúcim neustálu aktivitu zo strany SAV. 

PhDr. D. Podmaková, CSc. - v diskusii zazneli otázky na jej možnú funkciu v novom 
P SAV, rozpor medzi proklamovanou dobrou pozíciou SAV a nutnosťou krízového ma-
nažmentu, spomenutom v jej vystúpení a na problémy transformácie a možného zlepšenia 
činnosti P SAV (K. Kollár, J. Kopáček, A. Kiss, K. Iždinský, R. Kyška-Pipík). Vysvetlila 
svoje názory na problémy súvisiace s transformáciou a na termín krízový manažment, 
ktorý použila v súvislosti s plánovanými zmenami v rámci SAV a výzvami s tým súvisia-
cimi. 

PhDr. V. Rosová, CSc. - v diskusii zazneli otázky  zamerané na štruktúru rozpočtu a problém 
špecifikácie zadania pre návrh právnych noriem pre transformáciu SAV (S. Bičarová, 
Z. Magurová). V. Rosová vysvetlila princípy zostavovania rozpočtu a uviedla, že na for-
mulácii zadania sa nepodieľala. 

RNDr. P. Siman, CSc. - v diskusii zazneli otázky na jeho možnú funkciu v novom P SAV, 
možnosti prezentácie SAV a zapojenie organizácii III. oddelenia vied do tejto prezentácie, 
rozvoj regionálnych centier a problém transformácie (S. Bičárová, K. Iždinský, 
R. Komžík, Z. Bartošová). P. Siman potvrdil svoj záujem o funkciu zástupcu geovied 
v P SAV, konštatoval, že má množstvo skúseností s prezentáciou vedeckých výsledkov 
pre decíznu sféru a privítal spoluprácu s organizáciami III. oddelenia vied v tejto oblasti. 
Prezentoval ďalej svoje predstavy o posilnení viacerých útvarov na Úrade SAV 
a upozornil na možné problémy v súvislosti s transformáciou. 

Prof. RNDr. P. Šajgalík, DrSc.  - v diskusii zazneli otázky na možnosti navýšenia rozpočtu, 
problémy transformácie a možnosti zlepšenia práce Úradu SAV (R. Komžík, J. Kopáček, 
S. Bičarová, K. Iždinský). P. Šajgalík prezentoval svoje predstavy o možnostiach navýše-
nia rozpočtu, uviedol, že považuje formu VVI za prospešnú pre lepšie hospodárenie orga-
nizácii SAV, ale žiaden ústav by nemal byť prechodom na VVI znevýhodnený. Podľa je-
ho názoru je rozumné mať len jedinú formu hospodárenia v rámci SAV a pripomenul 
nutnosť príspevku úspešných organizácií k riešeniu problémov. 

Prof. PhDr. P. Zajac, DrSc. - v diskusii zazneli otázky venované najmä problému transfor-
mácie, ale aj zlepšenia postavenia organizácií SAV a jeho miesta v štruktúre P SAV (S. 
Bičarová, M. Tyšler, D. Magdolen, J. Kopáček). P. Zajac odpovedal upozornením na nut-
nosť transparentnosti a definovania jednoznačných predstáv o procese transformácie, 
upozornil ale na riziká zmien v procese schvaľovania v Národnej rade SR. Postavenie or-
ganizácií SAV je podľa neho možné zvýšiť širšou spoluprácou s vysokými školami napr. 
v rámci projektov APVV a zabezpečením podpory vedy a výskumu zo strany podnikov a 
korporácií. Neašpiruje na miesto predsedu SAV, ale vidí svoju možnú rolu v koordinácii 
aktivít a kooperácii medzi orgánmi SAV. 

 

K bodu 4: Predseda Snemu SAV J. Sedlák poďakoval prítomným za aktívnu účasť. Informo-
val o dátume konania volieb v II. komore (5. 2. 2013 o 9.00 hod.) a III. komore (6. 2. 
2013 o 9.00 hod.) Snemu SAV a rokovanie Snemu SAV o 16.15 hod. ukončil.  
 

V Bratislave dňa 11. 2. 2013 

Zapísal: P. Pristaš 
Overil: K. Iždinský 

      Ján Sedlák, v. r. 
                                                              predseda Snemu SAV 


