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Zápisnica z volebného zasadania II. komory Snemu SAV, 

ktoré sa konalo dňa 5. februára 2013 v prednáškovej sále ÚEO SAV 
 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

Prizvaní:   R. Imrich, D. Ježová, J. Koppel, J. Pastorek, P. Šajgalík 

 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Voľba mandátovej a volebnej komisie 

3. Prvý stupeň volieb kandidátov na členov predsedníctva akadémie na obdobie rokov 

    2013 - 2017 – otázky členov snemu kandidátom (v abecednom poradí) 

9.20 Imrich Richard 

9.40 Ježová Daniela 

10.00 Koppel Juraj 

10.20 Pastorek Jaromír 

10.40 Šajgalík Pavol 

11.00 – 11.20 prestávka s občerstvením 

11.30 hlasovanie, spracovanie výsledkov 

4. Vyhlásenie volebných výsledkov 

5. Záver 

 

K bodu 1: Zasadanie II. komory Snemu SAV otvoril o 9.05 hod. predseda II. komory 

J. Sedlák. Privítal všetkých zúčastnených a predložil komore návrh programu, ktorý 

členovia komory bez pripomienok jednomyseľne schválili. 

 

K bodu 2: J. Sedlák potom predložil členom komory návrh na zloženie pracovných komisií. 

Za členov mandátovej  komisie navrhol A. Kissa - predseda, J. Gálika, Ľ. Kľučára; za 

členov volebnej komisie M. Koóša - predseda, V. Hanzelovú, J. Váľku. Za zapisovateľa 

bol určený P. Pristaš, overovateľmi sa stali A. Kiss a M. Koóš. 

II. komora Snemu  SAV bez pripomienok schválila zloženie pracovných komisií. 

 

K bodu 3: V úvode k tomuto bodu J. Sedlák krátko zrekapituloval doterajší priebeh a systém 

volieb a následne v stanovených intervaloch pozýval jednotlivých kandidátov, ktorí 

odpovedali na otázky členov II. komory. 

Väčšina otázok na R. Imricha sa týkala problému transformácie, možného spájania 

ústavov, transdisciplinarity a fokusácie výskumu. R. Imrich odpovedal, že transformácia 

je pravdepodobne nutnosťou, ale sama o sebe neznamená zmenu organizačnej štruktúry. 

Vyvolané zmeny štruktúry vyžadujú ďalšie diskusie a pravdepodobne neexistuje jednotný 

model pre všetky oddelenia vied. Fokusáciu výskumu chce dosiahnuť cez 

prerozdeľovanie finančných prostriedkov s preferenciou excelentného výskumu a označil 

hlavné témy fokusácie. 

V prípade D. Ježovej sa otázky okrem problému transformácie venovali najmä 

doktorandskému štúdia. D. Ježová označila transformáciu za pozitívnu zmenu v živote 

SAV a krátko sa venovala súvisu transformácie a reštrukturalizácie, kde ako jedno 

z možných riešení pre spájanie ústavov do väčších celkov vidí cirkuláciu riaditeľov. Jej 

snahou bude získať právo školiť doktorandov pre SAV, venovala sa problému 

Schwarzovho fondu a jeho možného vylepšenia, konštatovala zlepšenie vzťahov medzi 
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vysokými školami a SAV a uviedla, že sa bude venovať možnosti získavania doktorandov 

z krajín mimo EÚ. 

J. Koppel odpovedal na otázky zamerané najmä na problém transformácie a postavenia 

P SAV po transformácii, problém prerozdeľovania finančných prostriedkov a svojich 

doterajších skúseností s prácou v P SAV. Uviedol, že legislatívny rámec transformácie je 

stále otvorený a hľadanie optimálneho modelu bude vyžadovať ďalšie diskusie. Jedným 

z problémov, ktorý sa musí vyriešiť, je stanovenie optimálnej veľkosti ústavov 

a upozornil na súvis veľkosti ústavov a výsledkov dosiahnutých v akreditácii. Podľa jeho 

názoru po transformácii bude mať P SAV nové úlohy a varoval pred výrazným znížením 

počtu členov P SAV. Odstránenie „pamäťového efektu“ pri rozdeľovaní finančných 

prostriedkov považuje za nutné a nový systém prerozdeľovania by mal byť flexibilnejší 

a kompetitívnejší. 

J. Pastorek v úvode svojho vystúpenia označil terajší systém volieb P SAV za nie 

najlepší. V ďalšom potom odpovedal na otázky členov II. komory venované problému 

obmedzenia počtu funkčných období členov P SAV a najmä problémom súvisiacim 

s transformáciou. Konštatoval, že obmedzenie je dobré, ale v tejto chvíli odporuje 

právnym normám. Širšie sa venoval problému transformácie a legislatívnej prípravy 

zákona o transformácii. Uviedol, že finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu pre SAV 

v nasledujúcich rokoch neporastú a transformácia SAV je nutnosťou pre intenzívne 

využitie prostriedkov zo ŠF EÚ. 

Väčšina otázok na P. Šajgalíka sa týkala problému financovania SAV, transformácie 

a Úradu SAV. P. Šajgalík uviedol, že práve prechod na vvi uľahčí financovanie ústavov, 

„pamäťový efekt“ označil za vážny problém a jeho riešeniu by pomohlo, keby aj mzdové 

prostriedky mohli byť súťažné. Pripustil vytvorenie fondu solidarity. Ďalej upozornil na 

výhody existencie len jednej formy hospodárenia v rámci SAV a na nutnosť 

vysvetľovania výhod transformácie. Predpokladané spájanie ústavov nesmie vychádzať 

zhora. Úrad SAV vznikol podľa neho dávno a jeho štruktúra je už zastaraná a neefektívna. 

Po ukončení vystúpení kandidátov J. Sedlák navrhol, aby komora napriek schválenému 

programu pokračovala bez prestávky hlasovaním, s čím členovia komory jednomyseľne 

súhlasili. 

Predseda volebnej komisie M. Koóš informoval, že na základe počtu prezentovaných 

členov je II. komora uznášaniaschopná. Krátko informoval o spôsobe hlasovania, rozdal 

hlasovacie lístky a členovia komory pristúpili k voľbám. 

Po zozbieraní všetkých hlasovacích lístkov volebná komisia pristúpila k spočítaniu 

hlasov, zatiaľ čo pre členov komory J. Sedlák vyhlásil plánovanú prestávku na 

občerstvenie. 

 

K bodu 4: Volebná komisia spočítala hlasy, urobila záznam a po obnovení rokovania komory 

o 11.20 hod. podpísaný odovzdala predsedovi komory. J. Sedlák potom oznámil výsledky 

hlasovania členom komory za prítomnosti kandidátov na členov P SAV. Na voľbách sa 

zúčastnilo 20 členov II. komory Snemu SAV. Bolo im vydaných 20 hlasovacích lístkov. 

Všetky hlasovacie lístky boli odovzdané, upravené predpísaným spôsobom, a teda platné. 

Po sčítaní hlasov získali jednotliví kandidáti nasledujúce počty hlasov: 

 

R. Imrich 11 hlasov 

D. Ježová 19 hlasov 

J. Koppel 15 hlasov 

J. Pastorek 16 hlasov 

P. Šajgalík 19 hlasov 
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 Všetci kandidáti získali nadpolovičný počet hlasov prítomných členov komory 

a postupujú do ďalšieho kola volieb. 

 

K bodu 5: Predseda II. komory Snemu SAV J. Sedlák poďakoval prítomným za aktívnu 

účasť, zagratuloval postupujúcim kandidátom a oznámil, že druhý stupeň volieb sa bude 

konať podľa platného harmonogramu dňa 19. 2. 2013 v sále na Patrónke a ukončil 

rokovanie II. komory Snemu SAV o 11.30 hod. 

 

 

V Bratislave dňa 5. 2. 2013 

 

Zapísal: P. Pristaš 

Overili: A. Kiss, M. Koóš 

 

 

                                                                        

       Ján Sedlák 

                                                              predseda II. komory Snemu SAV 


