
Zápisnica zo zasadania I. komory Snemu SAV, 

ktoré sa konalo dňa 5. 2. 2013  
 

 

Prítomní: Členova I. komory Snemu SAV podľa prezenčnej listiny 

                  Hostia:  J. Dusza, K. Fröhlich, J. Lapin, E. Majková, P. Siman – kandidáti na 

                  členov predsedníctva akadémie 2013-2017 

 Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Informácia o spôsobe voľby členov P SAV 

4. Návrh a schválenie členov volebnej komisie, zapisovateľa a overovateľov 

5. Predstavenie kandidátov 

6. Hlasovanie 

7. Vyhlásenie výsledkov 

8. Rôzne 

9. Schválenie uznesení I. komory Snemu SAV 

10. Záver 

 

Ad 1: Zasadnutie otvoril predseda I. komory snemu, K. Iždinský, na Fyzikálnom ústave 

SAV. Privítal nových členov I. komory snemu: zástupcu Elektrotechnického ústavu SAV  V. 

Cambela a zástupcu Ústavu materiálového výskumu SAV Ľ. Medveckého. Ospravedlnil 

neprítomných členov M. Hubu a M. Kadúca.  
K. Iždinský  konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné.  

Ad 2: Členovia komory  schválili navrhnutý program bez pripomienok. 

Ad 3: K. Iždinský stručne pripomenul dôležité body volebného poriadku a poznamenal, že počet 

hlasov získaných v prvom stupni volieb nemá vplyv na budúce rozdelenie kompetencií v P SAV.  

Ad 4: Členovia I. komory Snemu SAV schválili volebnú komisiu v tomto zložení:  

P. Matiašovský – predseda 

R. Komžík a M. Tyšler – členovia 

Zapisovaním boli poverení  I.Budinská a R. Kyška-Pipík.  Overovateľkami sa stali K. Gmucová 

a P. Pekárová.     

Ad 5: 
Kandidáti na členov predsedníctva akadémie sa predstavili v abecednom poradí (J. Dusza, K. 

Fröhlich, J. Lapin, E. Majková, P. Siman). Vo svojich vystúpeniach predniesli svoje predstavy 

o budúcom pôsobení v P SAV a vyjadrovali sa k otázkam, ktoré im boli dopredu zaslané. 

V diskusii potom odpovedali na otázky členov snemu.  

Predstavovanie kandidátov bolo o 13.25 prerušené a zasadnutie komory sa presunulo do budovy 

ÚSTARCH SAV, kde plynulo pokračovalo predstavovanie kandidátov a diskusie s nimi.   

 

Ad 6: 

Členovia volebnej komisie rozdali hlasovacie lístky a po hlasovaní prítomných členov spočítali 

hlasy. 

 

Ad 8a: Počas spočítavania hlasov požiadal v bode rôzne o vystúpenie podpredseda I.OV J. Lapin. 

Informoval členov snemu o spôsobe prerozdelenia 5% mzdových prostriedkov (MP) organizácií 



v súlade so schválenými „Zásadami tvorby rozpočtu rozpočtových organizácií a určenia výšky 

príspevku príspevkovým organizáciám  Slovenskej akadémie vied na rok 2013“.  

Členovia P SAV za I. OV navrhujú tieto mzdové prostriedky ponechať organizáciám a na 

zohľadnenie výsledkov akreditácií použiť mimoriadne zdroje na kapitálové výdavky vo výške cca 

351 tisíc EUR. Tento krok odôvodňujú tým, že všetky organizácie v procese akreditácie 

preukázali zlepšenie oproti predchádzajúcemu obdobiu a keďže ani pre ústavy zaradené do 

kategórie B nie sú v záveroch hodnotiacich panelov vážne pripomienky, nie je dôvod na ich 

postihovanie krátením MP. Ústavy I. odd. vied zaradené do kategórie A získajú bonifikáciu nad 

rámec rozpočtu, ktorá sa vypočíta úmerne k tarifným platom organizácie. Toto opatrenie bude 

jednorázové a bude platiť v roku 2013. V krátkej diskusii členovia snemu vyjadrili súhlas s týmto 

postupom a pýtali sa na niektoré detaily, ktoré im podpredseda I. OV ozrejmil.  

 

Uznesenie č. 1:   I. komora Snemu SAV prerokovala návrh podpredsedu SAV na 

zohľadnenie výsledkov akreditácií v rozpočte organizácií I. OV na rok 2013. 

 

Ad 7: Podľa informácie predsedu volebnej komisie P. Matiašovského sa volieb zúčastnilo 14 zo 

16 členov I. komory snemu SAV a odovzdaných bolo 14 platných volebných lístkov. Všetci 

kandidáti získali nadpolovičnú väčšinu hlasov. Jednotliví kandidáti na členov predsedníctva 

akadémie získali nasledovné počty hlasov:  

J. Dusza 13 hlasov, 

K. Fröhlich 12 hlasov, 

J. Lapin             12 hlasov, 

E. Majková 13 hlasov, 

P. Siman 11 hlasov. 

 

Uznesenie č. 2:   I. komora Snemu SAV na svojom zasadnutí dňa 5. 2. 2013 zvolila 

v tajnom hlasovaní nadpolovičným počtom hlasov nasledujúcich kandidátov, ktorí 

postupujú do II. stupňa volieb (v abecednom poradí): J. Dusza, K. Fröhlich, J. Lapin, E. 

Majková, P. Siman.  

 

Ad 8b: I. Budinská navrhla zorganizovať neformálne stretnutie I. komory snemu pred II. 

stupňom volieb. K. Iždinský súhlasil, aby sa takéto stretnutie uskutočnilo ½ hodinu pred 

plánovaným zasadnutím Snemu SAV dňa 19.2.2013. Všetci členovia I. komory snemu sú srdečne 

pozvaní.  

 

Ad 9 a 10:  K. Iždinský poďakoval prítomným za aktívny prístup a ukončil rokovanie.  

 

 

 

 

V Bratislave, 6.2.2013 

 

 

Zapísali: I. Budinská a R. Kyška-Pipík                         schválil: Karol Iždinský,  

       predseda I. komory Snemu SAV 

Overili: K. Gmucová a P. Pekárová 


