
 

Zápisnica č. 31 zo zasadnutia výboru Snemu SAV, 

ktoré sa konalo 9. 2. 2015 od 14,00 hod. 

 

Prítomní: K. Gmucová, F. Gömöry, Ľ. Kľučár, Ľ. Lacinová, K. Nemoga, J. Palkovič, R. 

Passia 

Ospravedlnení: E. Višňovský, Z. Kusá, K. Marhold (ohlásil svoju kandidatúru za člena P 

SAV, preto sa zasadnutia nezúčastnil v súlade s článkom 7 Volebného poriadku 

snemu na voľbu kandidátov na členov Predsedníctva SAV) 

 

Program:  

1. Otvorenie a schválenie programu 

2. Prerokovanie a schválenie usmernenia pre vedecké rady k doplňovacím voľbám do 

Predsedníctva Slovenskej akadémie vied vo volebnom období 2013 – 2017 

3. Prerokovanie a schválenie harmonogramu doplňovacích volieb kandidátov na členov 

Predsedníctva Slovenskej akadémie vied vo volebnom období 2013 – 2017 

4. Záver 

 

Ad 1. Zasadnutie otvorila o 14,00 hod. K. Gmucová, ktorú predseda snemu K. Marhold 

poveril vedením tejto schôdze výboru snemu. 

 

Ad 2. Členovia výboru prerokovali a jednomyseľne schválili usmernenie pre vedecké rady 

k doplňovacím voľbám do P SAV vo volebnom období 2013 – 2017, ktorý predložila K. 

Gmucová. Schválené znenie usmernenia je prílohou č. 1 tejto zápisnice. 

 

Ad 3. Členovia výboru prerokovali a jednomyseľne schválili harmonogram doplňovacích 

volieb kandidátov na členov  P SAV vo volebnom období 2013 – 2017 na základe 

materiálu, ktorý na rokovanie výboru predložila K. Gmucová. Začiatok zasadnutia 

volebného snemu bol stanovený na 25. februára 2015 o 9,00 hod. Schválený 

harmonogram je ako príloha č. 2 súčasťou tejto zápisnice.  

 

Ad 4.  K. Gmucová poďakovala prítomným členom výboru za účasť a o 14,30 hod. 

ukončila zasadnutie. 

 

Zapísal: Radoslav Passia 

Overil: Ľubica Lacinová 

 

V Bratislave dňa 9. 2. 2015  

                   Katarína Gmucová 

     predsedníčka I. komory  

na základe poverenia predsedom Snemu SAV 

 



 

SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED 
Výbor Snemu SAV 

Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1 
 
 

 

 

Bratislava, 9. 2. 2015 

 

 

 

 

 

Vážené predsedníčky, vážení predsedovia vedeckých rád,  

 

vzhľadom na skutočnosť, že Snem SAV schválil 22. januára 2015 návrhy na odvolanie MUDr. 

Richarda Imricha, DrSc. a PhDr. Miroslava Londáka, DrSc. z funkcie členov Predsedníctva 

SAV, je potrebné vykonať doplňovacie voľby jedného člena predsedníctva z organizácií II. OV 

a jedného člena predsedníctva z organizácií III. OV. Tieto voľby sa budú riadiť Volebným 

poriadkom snemu na voľbu kandidátov na členov predsedníctva akadémie, ktorý je Prílohou 2 

Štatútu Snemu SAV.  

Kandidátom na člena predsedníctva akadémie môže byť každý vedecký pracovník 

akadémie, pričom neodpustiteľným predpokladom je dosiahnutý kvalifikačný stupeň 

samostatný vedecký pracovník II a. Na základe volebného poriadku majú právo navrhovať 

kandidátov na členov Predsedníctva SAV akademické obce organizácií akadémie a skupiny 

najmenej piatich vedúcich vedeckých pracovníkov akadémie. Všetky návrhy musia byť 

spracované podľa bodu (5)1 volebného poriadku.  

 Každá akademická obec môže v týchto doplňovacích voľbách navrhnúť maximálne 

dvoch kandidátov z organizácií II. OV a maximálne dvoch kandidátov z organizácií III. 

OV.  

 Skupina vedúcich vedeckých pracovníkov akadémie môže navrhnúť spolu maximálne 

dvoch kandidátov z II. alebo III. OV, ten istý vedúci vedecký pracovník môže byť 

maximálne v dvoch takýchto navrhujúcich skupinách.  

                                                 
1 Podmienkou zaradenia navrhovaného kandidáta do zoznamu kandidátov na člena predsedníctva 

akadémie je predloženie písomných materiálov výboru snemu, a to: 

- súhlas s kandidatúrou a záväzok osobne sa zúčastniť na voľbách, 

- profesijný životopis, 

- náčrt predstáv o pôsobení v predsedníctve akadémie, okrem iného v štruktúre pozícií (predseda, 

vedecký sekretár, podpredseda), znalosti problematiky a) v skupine organizácií podobného 

zamerania s príbuznými vednými odbormi, b) celej SAV, 

- v prípade riaditeľov organizácií akadémie a platených vládnych, resp. politických funkcionárov 

čestné vyhlásenie o odstúpení z funkcie do troch mesiacov po zvolení do predsedníctva akadémie. 



V súlade so schváleným harmonogramom doplňovacích volieb kandidátov na členov P 

SAV si Vás dovoľujem požiadať o konanie v zmysle nasledujúcich bodov:  

1. Predseda vedeckej rady organizácie rozpošle toto usmernenie členom akademickej obce 

organizácie a zvolá jej zasadnutie. Vedecká rada organizácie môže akademickej obci 

predložiť svoj návrh kandidátov na členov predsedníctva akadémie. Členovia akademickej 

obce organizácie v rozprave na svojom stretnutí môžu navrhnúť ďalších potenciálnych 

kandidátov na členov predsedníctva akadémie. Pre zaradenie do množiny kandidátov, o 

ktorých bude akademická obec hlasovať, je potrebné získať súhlas kandidátov s výkonom 

funkcie v P SAV v prípade, že budú zvolení Snemom SAV do predsedníctva akadémie.  

2. Akademická obec organizácie na základe tajného hlasovania navrhne Snemu SAV 

potenciálnych kandidátov na funkciu členov predsedníctva akadémie. 

3. Predseda vedeckej rady organizácie zabezpečí doručenie návrhu akademickej obce 

organizácie spolu s písomnými materiálmi kandidátov, spracovanými podľa bodu (5) 

volebného poriadku.  

 Návrhy kandidátov na členov P SAV je nutné doručiť najneskôr do 16:00 dňa 19. 2. 

2015 na sekretariát Predsedníctva SAV osobne, resp. poštou ako doporučenú zásielku 

(tak aby bola doručná najneskôr 19. 2. 2015) na adresu: Sekretariát Predsedníctva SAV, 

Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1.  

 Návrhy kandidátov na členov P SAV je potrebné podať (poslať) v zalepenej obálke, na 

obálke musí byť uvedený odosielateľ a napísané: „Neotvárať – voľby do P SAV”.   

 V prípade, že písomné materiály navrhnutých kandidátov už boli podané ako súčasť 

návrhu inej akademickej obce, predseda vedeckej rady túto skutočnosť uvedie v návrhu. 

Otváranie obálok sa uskutoční 20. 2. 2015 o 9:00 na zasadnutí Výboru Snemu SAV na 

Štefánikovej 49.  

 

Schválené Výborom Snemu SAV dňa 9. 2. 2015.  

 

 

                   Katarína Gmucová      

na základe poverenia predsedom Snemu SAV 

 



 

Harmonogram doplňovacích volieb kandidátov na členov Predsedníctva Slovenskej 

akadémie vied vo funkčnom období 2013 – 2017 

 

 

 

 

19. 2. 2015 najneskôr do 16.00 hod.  

Doručenie návrhov na voľbu kandidátov na členov P SAV za II. a III. OV na sekretariát 

Predsedníctva SAV 

 

25. 2. 2015 o 9:00 

Prezentácie kandidátov na členov P SAV pred plénom Snemu SAV a odpovede na otázky 

členov Snemu SAV. 

 

25. 2. 2015  

Odpovede kandidátov na členov P SAV z II. OV na otázky členov II. komory Snemu SAV; 

prvostupňové voľby kandidátov na člena P SAV v II. komore Snemu SAV. 

 

25. 2. 2015  

Odpovede kandidátov na členov P SAV z III. OV na otázky členov III. komory Snemu SAV; 

prvostupňové voľby kandidátov na člena P SAV v III. komore Snemu SAV. 

 

25. 2. 2015  

Odpovede na otázky členov Snemu a voľba kandidátov na členov P SAV plénom Snemu SAV.  

 

Schválené Výborom Snemu SAV dňa 9. 2. 2015  

 

 

 

 

Bratislava, 9. februára 2015  

 

 

                  Katarína Gmucová 

na základe poverenia predsedom Snemu SAV 


