
Zápisnica zo zasadania Snemu SAV, 

ktoré sa konalo dňa 19. februára 2013 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Prizvaní: kandidáti na členov predsedníctva SAV na obdobie 2013 – 2017 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej, volebnej komisie a volebných 

subkomisií 

3. Schválenie harmonogramu doplňovacích volieb kandidátov na členov predsedníctva 

akadémie na obdobie 2013 – 2017 

4. Odpovede kandidátov na otázky členov Snemu SAV podľa časového harmonogramu 

13.00 Dusza Ján 

13.10 Fröhlich Karol 

13.20 Imrich Richard 

13.30 Ježová Daniela 

13.40 Koppel Juraj 

13.50 Kusá Zuzana 

14.00 Lapin Juraj 

14.10 Majková Eva 

14.20 Morovics Miroslav 

14.30 Pastorek Jaromír 

14.40 Podmaková Dagmar 

14.50 Siman Pavol 

15.00 Šajgalík Pavol 

5. Voľby 

6. Vyhlásenie volebných výsledkov 

7. Záver 

 

K bodu 1: Zasadanie Snemu otvoril o 12.40 hod. predseda Snemu SAV J. Sedlák, ktorý 

privítal všetkých zúčastnených a ospravedlnil neprítomných členov Snemu SAV. 

 

K bodu 2: J. Sedlák predložil snemu návrh programu zasadania a Snem SAV program 

schválil. 

Potom J. Sedlák predložil snemu návrh na zloženie pracovných komisií: 

mandátová komisia v zložení: M. Vrzgulová – predsedníčka, I. Budinská, A. Kiss 

návrhová komisia v zložení: Z. Magurová – predsedníčka, Ľ. Lacinová, K. Nemoga 

volebná komisia v zložení: M. Koóš – predseda, P. Matiašovský, J. Klačka 

volebné subkomisie: 

pre I. komoru v zložení: P. Matiašovský – predseda, M. Tyšler, K. Gmucová 

pre II. komoru v zložení: M. Koóš – predseda, J. Váľka, V. Hanzelová 

pre III. komoru v zložení: J. Klačka – predseda, M. Zavacká, K. Kollár 

Snem SAV jednomyseľne schválil zloženie pracovných komisií. 

Vedením zápisu bol poverený P. Pristaš, overovateľkou sa stala M. Vrzgulová. 

 



K bodu 3: J. Sedlák predložil snemu návrh na spresnenie harmonogramu doplňovacích volieb 

kandidátov na členov predsedníctva akadémie. Návrh bol schválený výborom Snemu 

SAV a distribuovaný členom snemu v zápisnici zo dňa 11. 2. 2013. Snem SAV potom 

jednomyseľne schválil tento návrh. 

 Uznesenie č. 1: 

Snem SAV schvaľuje spresnenie harmonogramu doplňovacích volieb kandidátov na 

členov predsedníctva akadémie na obdobie 2013 – 2017. 

 

20.2.2013 

-26.2.2013   

 doplňovacie kolo volieb: návrhy na kandidátov na 

členov P SAV (maximálne dvojnásobok počtu 

neobsadených miest) 

26.2.2013       do 16.00 hod. termín na doručenie návrhov kandidátov na členov        

P SAV v doplňovacom kole volieb 

27.2.2013                                   8.30 hod. zasadnutie Výboru Snemu SAV – kontrola úplnosti 

doručených návrhov 

 5.3.2013   9.00-12.00 plenárne zasadnutie Snemu SAV – predstavenie 

kandidátov 

 12.30-13.45 zasadnutie komôr – voľby v komorách Snemu SAV 

 14.00-16.00 plenárne zasadnutie Snemu SAV – voľby členov          

P SAV a predsedu SAV 

  

 

K bodu 4: J. Sedlák pozýval jednotlivých kandidátov na členov predsedníctva akadémie; 

každý z kandidátov počas 10 minút odpovedal na otázky členov Snemu SAV, prípadne 

doplnil svoje predstavy o pôsobení v P SAV. 

 

Prof. RNDr. J. Dusza, DrSc. v diskusii odpovedal na viaceré otázky týkajúce sa jeho 

názorov na transformáciu, úlohy a významu spoločenských vied, možností zníženia 

byrokracie pri riešení projektov a rozsahu jeho úväzku na P SAV (Z. Bartošová, 

Ľ. Lacinová, K. Gmucová, E. Višňovský). J. Dusza odpovedal, že práca v P SAV bude 

preňho prioritou, prejavil záujem najmä o komisiu MVTS, ktorá je mu najbližšia, naznačil 

možnosti zníženia byrokracie aj mimo grantových schém, na ktoré má SAV priamy 

vplyv. Vyjadril sa, že transformácia je potrebná a podľa jeho názoru je stále dostatok času 

na analýzy, ktoré by mali viesť k tomu, aby dopady transformácie boli pozitívne pre 

väčšinu organizácií SAV. 

Ing. K. Fröhlich, DrSc. odpovedal na otázky týkajúce sa systému prerozdeľovania 

finančných prostriedkov po transformácii SAV, jeho záujmu o pozíciu v P SAV, úlohy a 

významu spoločenských vied a priebehu akreditácií (K. Gmucová, M. Huba, F. Jagla, 

E. Višňovský). Uviedol, že financovanie musí závisieť od kvality výskumu a od 

výsledkov akreditácie. Ďalej konštatoval, že zmeny v procese akreditácie síce neboli 

veľmi pozitívne, ale neovplyvnili výsledky. Podľa jeho názoru spoločenské vedy majú 

v rámci multidisciplinarity veľký význam a v P SAV má záujem o oblasť MVTS, správy 

a využitia infraštruktúry a doktorandského štúdia. 

MUDr. R. Imrich, CSc. prezentoval svoje názory na význam spoločenských vied, 

problém zmien v legislatívnom prostredí, priorít vednej politiky, „core facilities“, 

transformácie a otvorenosti SAV voči podnetom z mimoakademického prostredia 

(E. Višňovský, Z. Bartošová, D. Magdolen, K. Nemoga, M. Huba). Uviedol, že význam 

spoločenských vied je nepopierateľný a mali by tvoriť spojovník medzi I. a II. oddelením 



a spoločnosťou a jej potrebami. Transformácia je podľa jeho názoru nutná a spolu 

s legislatívnymi zmenami by mala umožniť efektívnu prácu. SAV musí byť otvorená 

navonok a excelentný výskum je podľa neho vždy globálny, aj keď sa venuje 

regionálnym problémom. 

Prof. PharmDr. D. Ježová, DrSc. odpovedala na otázky zamerané najmä na oblasť 

doktorandského štúdia (B. Búzik, K. Kollár J. Sedlák, S. Bičárová). Konštatovala, že 

postavenie SAV sa v oblasti doktorandského štúdia zlepšilo a vidí možnosť znovu 

získania doktorandského štúdia práve v procese transformácie a s ňou súvisiacich zmien 

právnych predpisov. Informovala o niektorých svojich aktivitách v snahe o zlepšenie 

postavenia doktorandov i postdoktorandov v SAV. 

Doc. MVDr. J. Koppel, DrSc. sa v odpovediach na otázky venoval problému skrytého 

dlhu, rozdeleniu kompetencií v riadení SAV, úlohy spoločenských vied a transformácii 

a vzťahu medzi veľkosťou a kvalitou ústavov (K. Iždinský, E. Višňovský, D. Magdolen, 

K. Kollár). Uviedol, že skrytý dlh sa týka najmä stavu budov, kde nie sú prostriedky na 

ich údržbu. SAV má podľa neho univerzálny charakter a všetky vedné disciplíny majú 

význam. Transformácia bude podľa neho viesť k dosiahnutiu optimálnej veľkosti ústavov, 

aj keď táto veľkosť bude rozdielna v jednotlivých oddeleniach a na príklade II. oddelenia 

dokumentoval súvis medzi veľkosťou ústavu a výsledkami akreditácie. 

PhDr. Z. Kusá, CSc. sa v úvode svojho vystúpenia vrátila k svojmu predchádzajúcemu 

vystúpeniu pred Snemom SAV. Opakovala, že bude vyžadovať solídnu analýzu výhod 

a nevýhod transformácie a bude sa snažiť o participačný prístup, kognitívnu symetriu 

a zvýšenie vplyvu riaditeľov ústavov na dianie v akadémii. Záujem má najmä o prácu 

v etickej a bytovej komisii. V odpovediach na otázky sa venovala vzťahu SAV 

a spoločnosti a názorom na ústavy I. a II. oddelenia a spoluprácu s nimi (M. Huba, 

K. Iždinský). Uviedla, že SAV sa musí viac angažovať a zopakovala nutnosť 

participačného prístupu. 

Ing. J. Lapin, DrSc. odpovedal na otázky súvisiace najmä s procesom transformácie 

SAV a akreditáciami (D. Magdolen, I. Budinská, B. Búzik). Konštatoval, že akreditácia 

prebehla podľa pravidiel a splnila ciele. Transformácia podľa jeho názoru stabilizuje 

inštitúcie a aj po transformácii bude existovať súvis medzi výsledkami akreditácie a 

financovaním organizácií SAV. 

 RNDr. E. Majková, DrSc. sa v odpovediach na otázky venovala problému financovania 

spoločenských vied, vnímania SAV spoločnosťou, úspechom a neúspechom svojho 

doterajšieho pôsobenia v P SAV, možnostiam zlepšenia činnosti Úradu SAV a princípu 

nezasahovania P SAV do práce oddelení. (E. Višňovský, D. Magdolen, K. Iždinský, 

J. Sedlák). Vyjadrila sa, že nepodporuje špeciálne financovanie spoločenských vied, 

zlepšenie postavenia SAV súvisí s prezentáciou SAV navonok a zlepšením podmienok na 

spoluprácu. Za najväčší úspech svojho pôsobenia označila najmä projekty štruktúrnych 

fondov a vznikajúce vedecké parky, za najväčší neúspech označila problém 

doktorandského štúdia. Úrad SAV je podľa nej nutné transformovať a P SAV musí 

v odôvodnených prípadoch zasiahnuť do práce oddelení. 

 RNDr. M. Morovics, CSc. odpovedal najmä na otázky týkajúce sa zlepšenia 

komunikácie v rámci III. oddelenia vied a medzi P SAV a Snemom SAV, jeho predstáv 

o úlohe rady riaditeľov a edičnej činnosti SAV (K. Kollár, M. Pekník, D. Magdolen, 

Ľ. Lacinová, R. Gáfrik). Vyzdvihol nutnosť spolupráce a lepšej komunikácie medzi 

orgánmi SAV. Malo by sa posilniť postavenie rady riaditeľov. Vie si predstaviť svoje 

pôsobenie ako predsedu edičnej rady SAV. Jednotná platforma pre časopisy SAV je 

podľa jeho názoru pravdepodobne nerealizovateľná. 

 Prof. RNDr. J. Pastorek, DrSc. odpovedal na otázky ohľadom problémom volieb do 

P SAV, výziev pre spoločenské vedy, prezentácie SAV navonok a jeho predstavám 

o budúcnosti SAV. Uviedol, že očakával oveľa dlhšie diskusie a dialóg s kandidátmi 



a upozornil na riziká volieb. Akadémia musí byť podľa neho jednotná, všetky vedné 

odbory sú významné a prezentácia SAV je permanentná úloha. SAV je podľa neho 

dominantnou vedeckou ustanovizňou na Slovensku a jeho snahou bude priblížiť sa 

podobným organizáciám v okolitých krajinách. 

PhDr. D. Podmaková, CSc. odpovedala na otázky na jej možnú funkciu v novom 

P SAV, problémy transformácie a komunikácie v rámci III. oddelenia vied a problému 

tlačového odboru (Ľ. Lacinová, Z. Magurová, K. Kollár, F. Jagla). Uviedla, že 

v závislosti od zloženia nového P SAV si vie predstaviť svoju účasť v komisiách pre 

duševné vlastníctvo, komisii pre tlač a média, či edičnej a etickej komisii. Problémom 

vedenia III. oddelenia bola nedostatočná komunikácia a využitie potenciálu vedeckých 

pracovníkov. Podľa jej názoru došlo k zhoršeniu činnosti tlačového odboru a znížila sa aj 

kvalita web stránky SAV. 

RNDr. P. Siman, CSc. reagoval na otázky synergie medzi I. a II. oddelením vied, 

možností popularizácie SAV, jeho vzťahu k transformácii a názoru na nerovnaké 

východiská jednotlivých ústavov (K. Iždinský, S. Bičárová, Z. Bartošová). Potvrdil, že 

má množstvo skúseností s popularizáciou vedy a privítal možnosti horizontálneho 

prepojenia medzi organizáciami I. a III. oddelenia vied. Podľa jeho názoru je 

transformácia už naštartovaná, aj keď mu stále chýba legislatívny rámec celého procesu. 

Inventarizácia je podľa neho nevyhnutná, a to nielen nehnuteľného majetku, ale aj 

drahých prístrojov a ich využitia pre spoluprácu. 

Prof. RNDr. P. Šajgalík, DrSc. odpovedal na viacero otázok týkajúcich sa jeho záujmu 

o funkciu v P SAV, úlohy a podielu III. oddelenia vied na výdavkoch SAV, problémov 

transformácie a akreditácie (M. Huba, D. Magdolen, E. Višňovský, B. Búzik, K. Nemoga, 

F. Jagla). Explicitne sa vyjadril, že nemá záujem uchádzať sa o miesto predsedu SAV, ale 

o miesto podpredsedu pre ekonomiku a rozvoj. Uviedol, že v pláne je vybudovať pavilón 

spoločenských vied v areáli na Patrónke, a že určite nie je zástancom násilného spájania 

a sťahovania ústavov. Podľa jeho názoru nie je nevyhnutné každoročné hodnotenie 

ústavov. Akreditácia by mala prebiehať v dlhších časových intervaloch a  mala by mať 

len pozitívny efekt pre úspešné ústavy. 

 

K bodu 5: J. Sedlák potom požiadal predsedu volebnej komisie M. Koóša, aby prevzal 

vedenie schôdze. M. Koóš informoval o spôsobe volieb a možnostiach úpravy 

hlasovacieho lístka. Potom požiadal predsedov volebných subkomisií, aby vydali 

hlasovacie lístky členom jednotlivých komôr a Snem SAV pristúpil k voľbe. 

Po odovzdaní všetkých hlasovacích lístkov J. Sedlák vyhlásil o 15.40 hod. prestávku 

v rokovaní Snemu SAV. 

 

K bodu 6: Rokovanie Snemu SAV bolo obnovené o 16.10 hod. J. Sedlák požiadal predsedov 

volebných subkomisií, aby informovali o výsledku volieb. P. Matiašovský, M. Koóš 

a J. Klačka postupne informovali o počte dosiahnutých hlasov v jednotlivých komorách 

(viď Príloha 1). J. Sedlák potom prečítal sumarizované výsledky volieb a požiadal 

Z. Magurovú o prečítanie návrhu uznesenia k tomuto bodu. Snem SAV potom 

jednomyseľne schválil toto uznesenie: 

Uznesenie č. 2: 

Snem SAV schvaľuje výsledky volieb, na základe ktorých sa členmi  P SAV na 

obdobie 2013 – 2017 stali: Ján Dusza, Karol Fröhlich, Richard Imrich, Daniela 

Ježová, Juraj Koppel, Juraj Lapin, Eva Majková, Miroslav Morovics, Jaromír 

Pastorek, Dagmar Podmaková, Pavol Siman, Pavol Šajgalík. 

 



J. Sedlák potom pozval všetkých kandidátov a oboznámil ich s výsledkami volieb. 

Poďakoval im za ich účasť a úspešným kandidátom zaželal veľa úspechov v práci 

v P SAV. 

 

K bodu 7: Predseda Snemu SAV J. Sedlák poďakoval prítomným za aktívnu účasť 

a rokovanie Snemu SAV o 16.20 hod. ukončil. 

 

 

V Bratislave dňa 21. 2. 2013 

Zapísal: P. Pristaš 

Overila: M. Vrzgulová 

 

 

       Ján Sedlák, v. r. 

                                                              predseda Snemu SAV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha 1. Počty dosiahnutých hlasov vo voľbách kandidátov na členov P SAV na obdobie 

2013 – 2017 

 
za SNEM SAV [%]

I. komora II. komora III. komora I. komora II. komora III. komora

Dusza Ján 11 17 12 68.750 77.273 50.000 65.341

Fröhlich Karol 13 15 15 81.250 68.182 62.500 70.644

Imrich Richard 14 14 8 87.500 63.636 33.333 61.490

Ježová Daniela 14 17 18 87.500 77.273 75.000 79.924

Koppel Juraj 13 16 10 81.250 72.727 41.667 65.215

Kusá Zuzana 5 6 16 31.250 27.273 66.667 41.730

Lapin Juraj 13 19 12 81.250 86.364 50.000 72.538

Majková Eva 12 18 8 75.000 81.818 33.333 63.384

Morovics Miroslav 13 19 18 81.250 86.364 75.000 80.871

Pastorek Jaromír 12 16 12 75.000 72.727 50.000 65.909

Podmaková Dagmar 14 18 20 87.500 81.818 83.333 84.217

Siman Pavol 13 17 12 81.250 77.273 50.000 69.508

Šajgalík Pavol 13 15 12 81.250 68.182 50.000 66.477

POČET HLASOV ZA KANDIDÁTA/TKU PODIEL HLASOV ZA NÁVRH V KOMORE [%]

 


