
Zápisnica č. 68 zo zasadnutia Výboru Snemu SAV, 

ktoré sa konalo 13. 3. 2013 

 

 

Prítomní: I. Budinská, K. Iždinský, J. Klačka, M. Koóš, Z. Magurová, P. Pristaš, 

J. Sedlák, M. Vrzgulová, P. Žeňuch 

Ospravedlnený: P. Matiašovský 

Prizvaná: A. Štaffová (k bodom 2 a 4a) 

Program: 1. Otvorenie 

2. Kontrola úplnosti doručených návrhov kandidátov na členov 

Predsedníctva SAV vo volebnom období 2013 – 2017, druhé 

doplňovacie kolo volieb 

 3. Príprava zasadnutia Snemu SAV 

 4. Rôzne 

 5. Záver 

 

 

Ad 1. Zasadnutie výboru Snemu SAV o 8.30 hod. otvoril a viedol predseda Snemu SAV 

J. Sedlák. Zápisom bol poverený P. Žeňuch, overovateľom sa stal K. Iždinský. 

Ad 2. Výbor Snemu SAV otvoril doručené obálky s návrhmi kandidátov na členov P SAV 

na volebné obdobie 2013 – 2017 v 2. doplňovacom kole volieb. Členovia Výboru 

Snemu SAV skontrolovali formálne náležitosti každého doručeného návrhu a urobili 

zoznam platných kandidátov na členov P SAV. 

 Výboru Snemu SAV bolo doručených šesť (6) obálok. Jedna (1) obálka obsahovala 

oznámenie akademickej obce Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV o tom, že 

nenavrhujú žiadnych kandidátov a Žiadosť o anulovanie volieb do Predsedníctva SAV 

na základe nedodržania volebného poriadku – bod 8. Jedna (1) obálka obsahovala 

doručený materiál, ktorý nesplnil procesné náležitosti a usmernenia na doručenie 

návrhov na kandidátov na členov P SAV vo volebnom období 2013 – 2017. 

Po diskusii členov výboru snemu, po telefonickom overení priebehu nominácie 

kandidátov v Sociologickom ústave SAV a následne po konzultácii 

s prizvanou A. Štaffovou Výbor Snemu SAV návrh zo Sociologického ústavu SAV 

opäť vyradil ako neplatný z dôvodu nedodržania volebného poriadku a usmernenia pre 

doplňovacie voľby z 5. marca 2013 na nominácie kandidátov na členov P SAV. Jedna 

(1) obálka obsahovala nomináciu skupiny najmenej piatich (5) vedúcich vedeckých 

pracovníkov SAV. Tri (3) obálky obsahovali platné návrhy kandidátov akademických 

obcí príslušných ústavov SAV. Poznámka: Zoznam kandidátov je uvedený v „Prílohe 

1“ tohto zápisu. 

Každý člen Snemu SAV dostane kópiu rozmnožených materiálov kandidátov na 

členov P SAV pred zasadnutím Snemu SAV dňa 19. 3. 2013. V prípade opakovanej 

kandidatúry budú rozmnožené iba tie materiály, ktoré sa obsahovo odlišujú od 

materiálov odovzdaných kandidátom v predošlých kolách volieb. 

Ad 3.  Výbor Snemu SAV prípravil program dvoch plenárnych zasadnutí Snemu SAV, ktoré 

sa uskutočnia dňa 19. 3. 2013. 

 Na 1. plenárnom zasadnutí Snemu SAV so začiatkom o 9.00 hod. sa budú 

predstavovať kandidáti na členov P SAV. Následne sa uskutoční zasadnutie III. 

komory Snemu SAV a voľba v III. komore Snemu SAV (1. stupeň). Poobede o 13.00 

hod. sa uskutoční druhé plenárne zasadnutie Snemu SAV, kde zvolení kandidáti z III. 



komory Snemu SAV budú odpovedať na otázky členov Snemu SAV. Potom 

sa uskutoční doplňovacia voľba kandidátov na členov P SAV (2. stupeň) a voľba 

kandidáta na predsedu SAV. 

 Pre členov snemu bude zabezpečený obed v jedálni na Patrónke v čase 12.00 – 13.00 

hod. Harmonogram obidvoch rokovaní a rokovania III. komory snemu je v „Prílohe 2“ 

tohto zápisu. 

S ohľadom na nutnosť splnenia podmienky Zákona o SAV (§8 ods.7 písm. j) zvoliť 

kandidáta na predsedu SAV dva mesiace pred ukončením jeho funkčného obdobia 

výbor snemu pripravil alternatívy možného postupu pre voľbu kandidáta na predsedu 

SAV 

Ad 4. a) výbor Snemu SAV v súvislosti so „Žiadosťou o anulovanie volieb do Predsedníctva 

SAV na základe nedodržania volebného poriadku – bod 8“, ktorú dňa 11. marca 2013 

na adresu predsedu Snemu SAV odoslala predsedníčka Vedeckej rady Ústavu 

výskumu sociálnej komunikácie SAV O. Zápotočná, po diskusii skonštatoval, že 

námietka v žiadosti o anulovanie volieb je účelová, vznikla až po vyhlásení 

a schválení výsledku volieb Snemom SAV, pričom počas voľby neboli predložené 

nijaké návrhy v zmysle uvedenej námietky. Výbor Snemu SAV zároveň skonštatoval 

skutočnosť, že voľbu riadi volebná komisia a výsledky volieb schvaľuje Snem SAV. 

Výbor Snemu SAV zotrváva na výklade platného volebného poriadku, ktorý je 

uvedený v zápisnici č. 65 z mimoriadneho zasadnutia Výboru Snemu SAV z 31. 

januára 2013 a ktorý pred voľbami nenamietal žiadny člen Snemu SAV. Výsledky 

všetkých doterajších volebných kôl schválil Snem SAV v súlade s platným volebným 

poriadkom Snemu SAV na voľbu kandidátov na členov predsedníctva akadémie. 

 

b) výbor Snemu SAV sa zaoberal žiadosťou E. Majkovej o opravu zápisu zo 

zasadnutia Snemu z 19. februára 2013. Vybor snemu konštatuje, že z rokovaní snemu 

sa nevyhotovuje ani zvukový ani doslovný zápis. Zápisnica zo zasadnutia Snemu SAV 

zachytáva obsah výrokov, ktoré odzneli počas rokovania. VS SAV pripúšťa, že 

formulácia v zápisnici nie je, tak ako aj v prípade ostatných kandidátov, presnou 

citáciou toho, čo povedala, no uverejnené znenie zvolenú kandidátku nepoškodzuje. 

Výbor snemu berie na vedomie e-mailovú pripomienku E. Majkovej adresovanú 

predsedovi Snemu SAV z 25. februára 2013 v znení: „Vyjadrila sa, že nepodporuje 

špeciálne financovanie spoločenských vied - je vecne nesprávne, odpovedala som 

presne opačne a prosím,  aby sa urobila oprava. Pamätám si to veľmi presne. 

Rovnako by som prosila doplniť, v čom v DS vidím neúspech, pretože sa jedná o 

špeciálnu vec - možnosť robiť DS adeptom z tretích  krajín. Rovnako som hovorila o 

zmenách a reštrukturalizácii úradu, a nie o transformácii. Aj toto prosím opraviť.“ 

 

c) v súvislosti so žiadosťou o podporu vedeckej rehabilitácie doc. Ing. Ľ. Turčániovej, 

PhD. z Ústavu geotechniky SAV Výbor Snemu SAV poveruje predsedu Snemu SAV, 

aby zistil stav a výsledok riešenia tejto žiadosti na zasadnutí Vedeckej rady SAV. 

 

d) aprílového zasadnutia Predsedníctva SAV spolu s J. Sedlákom sa zúčastní 

P. Žeňuch. 

e) dátum nasledujúceho zasadnutia Výboru Snemu SAV je 9. 4. 2013 o 13.30 hod. 

V prípade ďalšieho doplňovacieho kola volieb bude zasadnutie pri príležitosti 

otvárania obálok s návrhmi kandidátov na členov P SAV v pondelok 25. 3. 2013 

o 8.30 hod. v miestnosti výboru snemu na Štefánikovej 49. 



Ad 5. Predseda snemu poďakoval členom výboru za aktívne rokovanie a zasadnutie ukončil 

o 12.15 hod. 

 

 

V Bratislave 14. 3. 2013 

                J. Sedlák, v. r. 

         predseda Snemu SAV 

 

Zapísal: P. Žeňuch 

Overil: K. Iždinský 

 



Príloha 1 
 

Zoznam kandidátov pre 2. doplňovacie kolo volieb  
kandidátov na členov P SAV na volebné obdobie 2013 – 2017 

 
Gálik Dušan 

Hanuliak Milan 

Marušiak Juraj 

Nemcová Edita 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha 2 
 

Program 1. plenárneho zasadnutia Snemu SAV 19. 3. 2013 o 9.00 hod. 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Prezentácie kandidátov na členov predsedníctva akadémie na volebné obdobie 2013 – 2017 
 

09.20 hod. Gálik Dušan  

09.40 hod. Hanuliak Milan 

10.00 hod. Marušiak Juraj 

10.20 hod. Nemcová Edita 

  

4. Záver 

 

Program zasadnutia III. komory Snemu SAV 19. 3. 2013 o 11.00 hod. 

1. Otvorenie 

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

3. Odpovede kandidátov v III. komore Snemu SAV 

 

11.05 hod. Gálik Dušan  

11.10 hod. Hanuliak Milan 

11.15 hod. Marušiak Juraj 

11.20 hod. Nemcová Edita 

 

4. Voľby 

5. Vyhlásenie výsledkov cca 12.00 hod. 

 

Program 2. plenárneho zasadnutia Snemu SAV 19. 3. 2013 o 13.00 hod. 

1. Otvorenie 

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

3. Odpovede kandidátov zvolených v III. komore Snemu SAV na otázky členov snemu 

13.20 – 14.00 hod. (maximálne štyria kandidáti) 

4. Voľby 14.00 – 14.30 hod. 



5. Vyhlásenie volebných výsledkov  

6. 15.00 hod.  Prezentácia kandidátov na predsedu SAV 

 

Prezentácia 10 minút, odpovede na otázky členov Snemu SAV 

 

7. 16.00 hod. Voľba kandidáta na predsedu SAV 

8. Vyhlásenie výsledkov 

 

9. V prípade, že do 2. stupňa volieb postúpi z volieb v III. komore Snemu SAV iba 1 kandidát, alebo 

v prípade nezvolenia 2 kandidátov v 2. stupni volieb (na plný počet členov P SAV), nasleduje diskusia 

o návrhoch výboru snemu ako bod č. 6 programu (resp. v prípade nezvolenia kandidáta v III. komore 

Snemu SAV ako bod č. 3 programu) 

 

a/ schválenie harmonogramu ďalšieho kola doplňovacích volieb; návrhy kandidátov – uzávierka 22. 3. 

2013 do 15.00 hod., otváranie obálok – na zasadnutí výboru snemu dňa 25. 3. 2013 o 8.30 hod., 

volebné zasadnutie Snemu SAV dňa 26. 3. 2013 o 9.00 hod. s voľbou kandidáta na predsedu SAV 

 

b/ doplnenie Štatútu Snemu SAV v časti  Príloha 2 Volebný poriadok snemu na voľbu kandidátov na 

členov predsedníctva akadémie v bode 13 za prvou vetou  znením „V prípade, že po druhom kole 

doplňovacích volieb sú zvolené aspoň 4/5 kandidátov z počtu členov P SAV, môže Snem SAV rozhodnúť 

o voľbe kandidáta na predsedu SAV zo zvoleného počtu kandidátov na členov P SAV.“ 

 

10.  Záver 


