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Zápisnica zo 68. zasadnutia výboru Snemu SAV  

dňa 30. 3. 2017 o 13:00 hod. v miestnosti č. 11A v budove P SAV  

na Štefánikovej 49 v Bratislave 
 

 

Prítomní: Z. Bartošová J. Gálik (videokonferencia), K. Gmucová, F. Gömöry, Ľ. Košťál, Ľ. 

Kľučár, Z. Kusá, J. Palkovič, R. Passia 

  

Ospravedlnení: K. Nemoga 

 

Program: 

 

1. Otvorenie  

2. Schválenie programu zasadania 

3. Otváranie obálok s návrhmi na voľbu kandidátov na členov P SAV, kontrola úplnosti 

návrhov, vyhotovenie zoznamu kandidátov pre doplňovacie voľby členov P SAV vo 

funkčnom období 2017 – 2021 

4. Príprava volebných zasadaní Snemu SAV 

5. Príprava zasadaní snemu 20. 4. (starý a nový snem) 

6. Rôzne 

7. Záver 

 

 

Informácie a závery k jednotlivým bodom  

 

K bodom 1 a 2 

Zasadnutie otvorila a viedla predsedníčka Snemu SAV K. Gmucová. Za zapisovateľa bol 

určený Ľ. Košťál a za overovateľa Radoslav Passia. Program zasadnutia bol schválený. 

 

K bodu 3 

Výbor snemu schválil nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie č. 1 

Ak po otvorení obálky s návrhom na voľbu kandidáta na člena P SAV na zasadaní výboru 

Snemu SAV výbor snemu zistí, že návrh neobsahuje všetky písomné materiály požadované 

Volebným poriadkom snemu na voľbu kandidátov na členov predsedníctva akadémie, bude 

postupovať spôsobom obdobným ako v prvom kole volieb. 

 
Výbor snemu otvoril obálky s kandidatúrami do P SAV v poradí, v akom boli doručené a 

skontroloval požadované náležitosti prihlášok kandidátov na členov P SAV. Všetky materiály 

spĺňali požiadavky z formálneho aj obsahového hľadiska. Výbor vyhotovil zoznam kandidátov 

pre doplňovacie voľby členov P SAV vo funkčnom období 2017 – 2021. Do volieb sa prihlásili 

dvaja kandidáti (v abecednom poradí): Mgr. Róbert Karul, PhD., Ing. Marek Radvanský, PhD.  
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Uznesenie č. 2 

Výbor snemu vyhotovil Zoznam kandidátov na člena predsedníctva akadémie vo funkčnom 

období 2017 – 2021 v rámci druhých doplňovacích volieb, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

 

K bodu 4 

Výbor zostavil harmonogram prezentácií kandidátov na členov P SAV v druhých doplňujúcich 

voľbách vo funkčnom období 2017 – 2021, ktorý je prílohou tejto zápisnice. Prvé volebné 

zasadnutie Snemu SAV sa začne v utorok 4. apríla 2017 o 10:00 hod. Po prezentácii kandidátov 

pred plénom snemu zasadne III. komora, v ktorej je potrebné vykonať prvý stupeň druhých 

doplňovacích volieb, a po jej zasadnutí bude Snem SAV pokračovať v rokovaní 4. apríla 2017 

od 13:00 hod. druhým stupňom doplňovacích volieb.  

Výbor Snemu SAV schválil program zasadnutí snemu a program volebného zasadnutia III. 

komory Snemu SAV. Výbor snemu ďalej schválil návrhy na zapisovateľov, overovateľov a 

predsedov jednotlivých komisií pre zasadnutie Snemu SAV, ktoré predloží na schválenie 

Snemu SAV nasledovne:  

Dopoludňajšie zasadnutie Snemu SAV 4. apríla 2017: zapisovateľka Zuzana Kusá, overovateľ 

Ľuboš Kľučár, predseda návrhovej komisie Radoslav Passia, predseda mandátovej komisie 

Ľubor Košťál 

Popoludňajšie zasadnutie Snemu SAV 4. apríla 2017: zapisovateľka Zuzana Kusá, overovateľ 

Ľuboš Kľučár, predseda návrhovej komisie Radoslav Passia, predseda mandátovej komisie 

Ľubor Košťál, volebná komisia: Fedor Gömöry, Ján Gálik, Ján Palkovič.  

Harmonogramy vystúpení, návrhy programov jednotlivých zasadnutí a nominácie do komisií 

boli výborom snemu schválené jednomyseľne. 

 

Dopoludňajší program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Voľba pracovných komisií (mandátovej a návrhovej), zapisovateľa a overovateľa 

4. Prezentácie kandidátov na členov predsedníctva akadémie vo funkčnom období 2017 -  

2021 

5. Záver 

 

Program zasadnutia III. komory: 

1. Otvorenie  

2. Schválenie programu 

3. Voľba pracovných komisií (mandátovej, volebnej a návrhovej)  

4. Krátke vystúpenia kandidátov na členov predsedníctva akadémie vo funkčnom období 

2017 – 2021 a ich odpovede na otázky členov snemu 

5. Prvý stupeň volieb kandidátov na členov predsedníctva, hlasovanie 

6. Vyhlásenie výsledkov prvého stupňa volieb 

7. Záver 
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Popoludňajší program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Voľba pracovných komisií (mandátovej, volebnej a návrhovej), zapisovateľa a overovateľa 

4. Informácia o priebehu prvého stupňa volieb kandidátov na členov predsedníctva akadémie 

v III. komore 

5. Diskusia členov snemu s kandidátmi na členov predsedníctva akadémie vo funkčnom 

období 2017 – 2021  

6. Druhý stupeň volieb kandidátov na členov predsedníctva, hlasovanie 

7. Vyhlásenie výsledkov  

8. Prezentácia kandidátov na predsedu akadémie, diskusia s členmi snemu  

9. Voľba predsedu akadémie 

10. Vyhlásenie výsledkov 

11. Prerokovanie a schvaľovanie Zásad pravidelného hodnotenia špecializovaných a 

servisných organizácií SAV 

12. Rôzne 

13. Záver 

 

Uznesenie č. 3 

Výbor schválil návrh programu zasadaní snemu a III. komory dňa 4. 4. 2017. 

 

Uznesenie č. 4 

Výbor snemu schválil harmonogramy prezentácií kandidátov na členov P SAV na zasadaniach 

4. apríla 2017 a rozhodol, že bude akceptovať výnimky v poradí prezentácií, pokiaľ sa niektorí 

kandidáti na výmene vopred dohodnú a oznámia túto zmenu predsedníčke snemu K. Gmucovej 

resp. predsedníčke III. komory Z. Kusej do pondelka 3. 4. 2017. 

 

K bodu 4 

 

Výbor prerokoval programy zasadaní starého a nového snemu dňa 20. 4. 2017.  

 

20. apríl ráno 

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Voľba pracovných komisií (mandátovej a návrhovej), zapisovateľa a overovateľa 

4. Prerokovanie a schvaľovanie Výročnej správy o činnosti SAV za rok 2016 

5. Prerokovanie a schvaľovanie Dodatku č. 1 Zásad tvorby rozpočtu rozpočtových 

organizácií a určenia výšky príspevku príspevkovým organizáciám Slovenskej akadémie 

vied na rok 2017 

6. Informácia o rozpise rozpočtu SAV v zmysle snemom schválených zásad 

7. Správa o činnosti Snemu v poslednom trimestri 

8. Odpočet plnenia Programového vyhlásenia Predsedníctva Slovenskej akadémie vied v 

končiacom funkčnom období 

9. Rôzne 
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10. Ukončenie činnosti Snemu SAV vo funkčnom období 2013 – 2017 

11. Záver 

 

Výbor poveril spracovaním pripomienok k Výročnej správe o činnosti SAV za rok 2016 

Zuzanu Kusú a pripomienok k Dodatku č. 1 Zásad tvorby rozpočtu rozpočtových organizácií a 

určenia výšky príspevku príspevkovým organizáciám SAV na rok 2017 Ľubora Košťála.  

 

20. apríl poobede, snem zvolený pre funkčné obdobie 2017 - 2021 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Voľba pracovných komisií (mandátovej, volebnej a návrhovej), zapisovateľa a overovateľa 

4. Voľby členov výboru snemu a predsedov komôr snemu  

5. Vyhlásenie výsledkov volieb  

6. Voľby predsedu Snemu SAV 

7. Vyhlásenie výsledkov volieb 

8. Rôzne 

9. Schválenie uznesení Snemu SAV 

10. Záver 

 

Uznesenie č. 4 

Výbor schválil návrh programov zasadaní snemu dňa 20. 4. 2017. 

 

Uznesenie č. 5 

Výbor poveril predsedníčku snemu pozvať novozvolených členov snemu aj na doobedňajšie 

zasadanie a na obidve zasadania snemu zástupcov odborových zväzov. 

 

 

Výbor snemu ďalej schválil návrhy na zapisovateľov, overovateľov a predsedov jednotlivých 

komisií pre zasadnutie Snemu SAV, ktoré predloží na schválenie Snemu SAV nasledovne: 

Dopoludňajšie zasadnutie Snemu SAV 20. apríla 2017: zapisovateľ Radoslav Passia, 

overovateľ Zuzana Bartošová, predseda návrhovej komisie Karol Nemoga, predseda 

mandátovej komisie Ján Gálik. 

Popoludňajšie zasadnutie Snemu SAV 20. apríla 2017: zapisovateľ Karol Nemoga, overovateľ 

Fedor Gömöry, predseda návrhovej komisie Ľuboš Kľučár, predseda mandátovej komisie Ján 

Gálik.  

 
K bodu 6 

Výbor nominoval ako svojich zástupcov na zasadaní P SAV 12. 4. 2017 Fedora Gömöryho 

a Karola Nemogu. 

Členovia výboru diskutovali v rámci tohto bodu aj o rôznych vnútroakademických otázkach. 

 

K bodu 7  
 

Zasadnutie výboru Snemu SAV ukončila K. Gmucová o 16:10 hod. 
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V Bratislave 4. 4. 2017 

 

 

Zapísal: Ľubor Košťál 

 

Overil: Radoslav Passia 

 

 

 

 Katarína Gmucová 

 predsedníčka Snemu SAV 
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PRÍLOHY: 
 

Zoznam kandidátov na členov predsedníctva akadémie  
vo funkčnom období 2017 – 2021,  

druhé doplňovacie voľby 
 
(v abecednom poradí) 
Mgr. Róbert Karul, PhD. 
Ing. Marek Radvanský, PhD. 
 
 
Kandidáti a ich nominácie: 
 

 priezvisko, meno odd. 
vied 

nominácie 

1 Karul. Róbert 3. OV FiÚ, SÚ 

2 Radvanský, Marek 3. OV EÚ, SÚ 

 
 
 
 
 
 

Harmonogram prezentácií kandidátov na členov predsedníctva akadémie 
vo funkčnom období 2017 – 2021, doplňovacie voľby,  

osobná prezentácia pred plénom snemu 
4. apríl 2017 

 

 Priezvisko a meno Plánovaný začiatok prezentácie  

1 Karul, Róbert 10:10 

2 Radvanský, Marek 10:30 

 
Výbor snemu bude akceptovať výnimky v poradí prezentácií, pokiaľ sa niektorí kandidáti na výmene 
vopred dohodnú a oznámia túto zmenu predsedníčke snemu K. Gmucovej do pondelka 3. 4. 2017. 

 

Harmonogram prezentácií kandidátov na členov predsedníctva akadémie 
vo funkčnom období 2017 – 2021, doplňovacie voľby,  

prvý stupeň volieb v III. komore 
4. apríl 2017 

 

 Priezvisko a meno Plánovaný začiatok prezentácie  

1 Karul, Róbert 11:10 

2 Radvanský, Marek 11:30 

 
Výbor snemu bude akceptovať výnimky v poradí prezentácií, pokiaľ sa niektorí kandidáti na výmene 
vopred dohodnú a oznámia túto zmenu predsedníčke III. komory Z. Kusej do pondelka 3. 4. 2017. 
 

 

 


