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Zápisnica zo 66. zasadnutia výboru Snemu SAV, 

konaného 2. 2. 2017 od 16:04  hod. v salóniku v priestoroch Spoločenského centra areálu 

SAV na Patrónke v Bratislave 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

1. Otvorenie  

2. Schválenie programu zasadania 

3. Príprava volieb členov Snemu SAV vo funkčnom období 2017 – 2021 

4. Príprava doplňovacích volieb do P SAV 

5. Rôzne 

6. Záver 

 

Informácie k jednotlivým bodom programu 

Bod 1 

Zasadnutie výboru snemu otvorila a jeho ďalší priebeh riadila predsedníčka snemu K. 

Gmucová.  Zapisovaním bola poverená Z. Kusá, overovaním R. Passia.  

 

Bod 2  

Výbor snemu  schválil program zasadania doplnený o bod Príprava doplňovacích volieb do P 

SAV.  

 

Bod 3 

K. Gmucová informovala, že držiteľmi platných osvedčení o spôsobilosti vykonávať výskum 

a vývoj sú len tri špecializované organizácie akadémie. Tieto majú podľa platného štatútu 

právo mať svojich zástupcov v sneme. Výbor snemu určil v zmysle Štatútu Snemu Slovenskej 

akadémie vied (Čl. I, bod 2) nasledovné akademické obce vedeckých organizácií, ktoré budú 

na návrh akademických obcí špecializovaných organizácií s osvedčením voliť ich zástupcov v 

sneme: 

Akademická obec Filozofického ústavu SAV bude voliť člena snemu za Ústrednú knižnicu 

SAV, akademická obec Historického ústavu SAV za Ústredný archív SAV a akademická obec 

Ústavu informatiky SAV za Výpočtové stredisko SAV.   

Výbor snemu ďalej  zaktualizoval zoznam kvalifikovaných organizačných súčastí s právom 

mať v zmysle Štatútu Snemu SAV svojho zástupcu v sneme a následne schválil znenie 

usmernenia  pre voľby členov snemu vo funkčnom období 2017 – 2021. Termín doručenia 

mien zvolených členov snemu určil výbor na 10. apríla 2017.  
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Bod 4 

Výbor prerokoval návrh usmernenia pre vedecké rady organizácií  pre prípravu doplňovacích 

volieb kandidátov do P SAV na funkčné obdobie 2017 – 2021. Diskutovanou otázkou bol 

výklad ustanovenia volebného poriadku o dvojnásobnom počte kandidátov na voľné miesta  

v P SAV pre príslušnú komoru. Ľ. Kľučár navrhoval, aby v záujme vyhnutia sa interpretačným 

problémom usmernenie obsahovalo presný údaj o maximálnom počte kandidátov, ktorých 

možno navrhovať v organizáciách jednotlivých oddelení vied.   

Výbor snemu po diskusii  schválil znenie  usmernenia a časový harmonogram doplňovacích 

volieb.  Otváranie obálok  s materiálmi navrhovaných kandidátov sa uskutoční 28. 2. 2017.  

Na tomto zasadnutí bude R. Passia informovať o rokovaní P SAV dňa 9. 2. 2017. 

 

Bod 5 

Výbor snemu prerokoval žiadosť E. Majkovej o opravu zápisnice zo 65. zasadnutia výboru 

Snemu SAV v časti referujúcej o rokovaní P SAV o zmenách vo Fonde Štefana Schwarza 

a používaní loga „HR Excellence in Research“. Výbor po diskusii odsúhlasil opravu zápisnice. 

V tejto súvislosti K. Gmucová informovala o existujúcich výhradách voči prílišnej detailnosti 

našich zápisníc. Sú to však skôr ojedinelé hlasy. Členovia  výboru v diskusii  obhajovali 

doterajší (detailný) štýl zápisníc z rokovania snemu a jeho orgánov. Z. Bartošová navrhla, aby 

na rokovaniach snemu a jeho výboru bola prítomná právnička alebo zapisovateľka (s 

ohľadom na náročnosť zápisu). V diskusii odzneli názory pre aj proti tomuto návrhu. Diskusia 

nedospela ku konsenzuálnemu záveru.   

Výbor sa ďalej zaoberal nedostatkami v prístupe členov výboru snemu k materiálom 

predkladaným na rokovania P SAV, na ktoré upozornil Ľ. Kľučár,  a funkčnými nedostatkami  

stránky Snemu SAV. K. Gmucová informovala, že opakovane žiada odstránenie toho či onoho 

nedostatku. Postupne dochádza k ich odstraňovaniu. K. Gmucová informovala, že 

prostredníctvom predsedu SAV požiadala o konzultáciu s právnym referátom vo veci úpravy 

štatútu tak, aby sme mohli voliť predsedu aj z neúplného predsedníctva.  

 

Bod 6 

K. Gmucová poďakovala prítomným za účasť a o 17:05 hod. ukončila rokovanie výboru.  

 

V Bratislave 10. 2. 2017  

 

Zapísala: Zuzana Kusá      Katarína Gmucová 

        predsedníčka Snemu SAV 

Overil:   Radoslav Passia 

 


