
 

Zápisnica z 12. pracovného stretnutia III. komory Snemu SAV zo dňa 6. 2. 2013 

 

 

 

Prítomní: členovia III. komory Snemu SAV podľa prezenčnej listiny 

 

Ospravedlnená: I. Valentová 

 

Prizvaní: M. Bátorová, G. Bianchi, D. Gálik, I. Cheben, Z. Kusá, M. Morovics,  

                 D. Podmaková, V. Rosová, P. Zajac 

 

Miesto a čas konania:  Zasadacia miestnosť Filozofického ústavu SAV, Klemensova 

      19, Bratislava, 9.00 hod. 

Program:  1. Otvorenie a schválenie programu 

        2. Voľba mandátovej a volebnej komisie 

        3. Opakovaná voľba nového člena do výboru Snemu za III. komoru 

                        Snemu SAV a opakovaná voľba predsedu/predsedníčky III. komory 

                        Snemu  SAV     

                   4. Prvý stupeň volieb kandidátov na členov Predsedníctva SAV na  

  obdobie rokov 2013 – 2017 

        5. Rozličnosti 

        6. Záver 

 

Ad. 1. Rokovanie o 9.00 otvorila Z. Magurová,  privítala prítomných a oboznámila 

ich s plánovaným programom zasadnutia. Skonštatovala, že na rokovaní III. komory 

Snemu SAV je prítomných 23 z 24 členov, teda komora je uznášaniaschopná. Členky 

a členovia III. komory Snemu SAV program stretnutia schválili. Za zapisovateľku 

schválili M. Vrzgulovú, za overovateľa J. Klačku. 

 

Ad. 2.  Komora zvolila návrhovú a mandátovú komisiu na opakovanú voľbu nového 

člena do výboru Snemu za III. komoru Snemu SAV a na opakovanú voľbu 

predsedu/predsedníčky III. komory Snemu SAV. Komisia pracovala v zložení: K. 

Kollár (predseda), M. Zavacká a J. Klačka. Komora zvolila návrhovú a mandátovú 

komisiu na voľbu kandidátov na členov Predsedníctva SAV na obdobie rokov 2013 – 

2017 v zložení: J. Klačka (predseda), Ľ. Somolayová a M. Zavacká.   

 

Ad. 3. Vzhľadom na skutočnosť, že o personálnych otázkach sa musí rozhodovať v 

tajnom hlasovaní, III. komora Snemu SAV v opakovanej voľbe tajným hlasovaním 

zvolila nového člena do výboru Snemu za III. komoru Snemu SAV a novú 

predsedníčku III. komory Snemu SAV. V tajnom hlasovaní bol za nového člena 

výboru Snemu SAV za III. komoru zvolený Peter Žeňuch (získal 19 hlasov) a za 

predsedníčku III. komory Snemu SAV bola zvolená Zuzana Magurová (s počtom 

hlasov 23). 

 

Ad. 4. Prvý stupeň volieb kandidátov do PSAV za III. OV v III. komore prebiehal 

nasledovne: Každý z kandidátov mal k dispozícii 5 minút na doplnenie prezentácie o 

skutočnosti, ktoré neuviedol/neuviedla vo svojom vystúpení pred plénom Snemu 

SAV a nasledoval 10 minútový blok otázok členov III. komory Snemu SAV. 

 



Mária Bátorová – ospravedlnená 

 

Gabriel Bianchi – Otázky členov III. Komory boli zamerané na tieto okruhy: 

komunikácia III. OV P SAV s vedeckými organizáciami a prínosy plánovanej 

transformácie SAV. 

 

Dušan Gálik – Blok otázok sa sústredil na problém komunikácie v III. OV SAV, 

problém časopisov v rámci III. OV SAV a odpovedal aj na otázky, ktoré sa týkali jeho 

prípadného pôsobenia v budúcej etickej komisii. 

 

Ivan Cheben – Otázky členov III. komory Snemu SAV smerovali k problematike 

významu rady riaditeľov v III. OV SAV najmä v súvislosti s diskusiou o procese 

transformácie SAV, ďalej k transformácii a solidarite v SAV po transformácii, 

kandidát zároveň odpovedal aj na otázku, o ktorý post by mal v budúcom P SAV 

záujem. 

 

Zuzana Kusá – Diskusný blok s kandidátkou bola venovaný téme nedostatočnej 

vnútornej komunikácie v SAV, neukotvenosti rady riaditeľov ako ďalšieho orgánu          

v Štatúte SAV, otázky smerovali ak k predstavám analýzy súčasného stavu                     

v jednotlivých vedeckých organizáciách SAV. 

 

Miroslav Morovics – V diskusnom bloku kandidát odpovedal na otázky týkajúce sa 

pozitív transformácie SAV pre III. OV a delenia majetku v procese transformácie. 

 

Dagmar Podmaková – Odpovedala na otázky členov III. komory Snemu SAV              

a upozornila na to, že v PSAV treba ľudí, ktorí budú vnímaní ako odborníci – 

apolitické  osobnosti. Odpovedala aj na otázky o potrebe vnútornej komunikácie v III. 

OV a o typoch inštitúcií v SAV po transformácii. Kandidátka v odpovedi na otázky 

korigovala aj svoj postoj k vykonávaniu funkcie podpredsedníčky pre III.OV SAV          

v takom zmysle, že ak by mala byť problematika transformácie v náplni podpredsedu 

pre III. OV, tak by bola ochotná túto funkciu zastávať. 

 

Viera Rosová – V diskusnom paneli kandidátka zdôraznila potrebu udržať status 

SAV ako špičkovej výskumnej inštitúcie, udržať špičkových, mladých vedcov 

s kvalitnou, prezentáciu SAV navonok. Odpovedala aj na otázky týkajúce sa 

znižovania rozpočtov vo vedeckých organizáciách SAV, princípu solidarity vo vnútri 

SAV. 

 

Peter Zajac – V diskusii sa členovia III. komory Snemu SAV sústredili najmä na 

otázky o predstave pravidiel transformácie a štrukturalizácie, ktorá by podľa slov 

kandidáta mala nasledovať až po transformácii so zmenami v štruktúre SAV a ich 

dopade na zmeny proporcií v Sneme SAV. Otázky komory ďalej smerovali na 

priority III. OV SAV vo vzťahu k I. a II. OV a o vyslovenie záujmu o konkrétny post 

v P SAV. 

 

Po vypočutí všetkých kandidátov predseda mandátovej a volebnej komisie J. Klačka 

skonštatoval, že na zasadnutí III. komory Snemu SAV je prítomných 23 členov z 24 

členov, teda komora je uznášaniaschopná. Objasnil, že kandidáti, ktorí v tajnej voľbe 

získajú 12 a viac hlasov postupujú do druhého stupňa volieb. Zdôraznil, že volebný 



lístok je platný vtedy, keď sa hlasuje zakrúžkovaním celého mena 

kandidáta/kandidátky a zakrúžkuje sa maximálne 5 mien.  

 

Členovia komory hlasovali tajne. Volebné lístky vhodili do urny na mieste, ktoré bolo 

na to osobitne vyčlenené. Členovia mandátovej a volebnej komisie hlasy sčítali a 

prítomným členom komory oznámili výsledok. V prvom kole volieb na členov P SAV 

na obdobie rokov 2013 – 2017 bolo v III. komore Snemu SAV odovzdaných 23 

platných volebných lístkov.  

Výsledky volebného aktu prvého kola volieb na členov predsedníctva SAV v III. 

komore Snemu SAV: 

M. Bátorová –       5 hlasov 

G. Bianchi –          7 hlasov 

D. Gálik –           10 hlasov 

I. Cheben –           6 hlasov 

Z. Kusá –            13 hlasov 

M. Morovics –    12 hlasov 

D. Podmaková – 18 hlasov 

V. Rosová –        10 hlasov 

P. Zajac –            10 hlasov 

Do druhého stupňa volieb, ktoré sa bude konať 19. 2. 2013, postupuje Zuzana Kusá, 

Miroslav Morovics a Dagmar Podmaková. 

 

Ad. 5.  Člen komory P. Staněk vystúpil s návrhom, aby pri druhom stupni volieb            

v pléne Snemu SAV dostali postupujúci kandidáti opäť vymedzený čas na svoju 

prezentáciu, resp. otázky z pléna. Po krátkej diskusii sa členovia III. komory uzniesli 

na tomto návrhu, ktorý bude predložený na rokovanie výboru Snemu SAV: 

“Navrhujeme výboru Snemu SAV, aby dňa 19. 2. 2013 v druhom stupni volieb              

v pléne Snemu SAV mal každý kandidát maximálne päť minút na prezentáciu, resp. 

na otázky z pléna (system si zvolí kandidát).” 

Za tento návrh hlasovalo 18, jeden sa zdržal hlasovania. (V priebehu diskusie o tejto 

otázke 4 členovia komory opustili rokovanie). 

Členovia komory poverili predsedníčku Z. Magurovú, aby o tomto uznesení 

informovala Výbor Snemu SAV na jeho zasadnutí dňa 11.2. 2013. 

Predsedníčka III. komory Snemu SAV Z, Magurová informovala komoru, že ju 

oslovil za III. OV PSAV M. Morovics, aby sa členovia výboru Snemu za III. OV, 

resp. celá III. komora stretla s predstaviteľmi III. OV P SAV kvôli deleniu rozpočtu 

na rok 2013. 

Členovia komory poverili predsedníčku Z. Magurovú, aby vyzvala M. Morovicsa k 

písomnému vyšpecifikovaniu predmetu takéhoto stretnutia. 

 

Ad. 6.  O 13.00 za účasti kandidátov na členov P SAV a za účasti členov III. komory 

Snemu SAV predseda volebnej komisie J. Klačka oznámil výsledky prvého stupňa 

volieb na členov P SAV v III. komore Snemu SAV.  

Predsedníčka III. komory zablahoželala zvoleným kandidátom.  

Členom III. komory Snemu SAV pripomenula, že vzhľadom na výsledok volebného 

aktu je jasné, že bude potrebné zrealizovať aj doplňujúce voľby na členov P SAV na 

obdobie rokov 2013-2017. Doplňovacie voľby sa uskutočnia podľa harmonogramu, 

ktorý spresní výbor Snemu SAV na svojom zasadnutí dňa 11.2.2013. Podľa 

Volebného poriadku (z 18. septembra 2012) doplňovacie voľby majú ten istý priebeh 

ako základné kolo volieb. V doplňovacích voľbách môžu navrhovatelia navrhnúť 



maximálne dvojnásobný počet kandidátov na doplnenie chýbajúcich kandidátov na 

členov v P SAV v príslušnej komore. Navrhovaní kandidáti môžu byť aj tí, ktorí 

neprešli v prvom stupni volieb. 

 

 

V Bratislave 13. 2. 2013 

Zapísala: M. Vrzgulová 

Overil: J. Klačka 

 

 

Schválila:      Zuzana Magurová 

      predsedníčka III. komory Snemu SAV  

 

 
 

 

 

 

 

 

 


