
Zápisnica č. 33 z výboru Snemu SAV zo dňa 20. 2. 2015 

 

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

Ospravedlnení: Z. Kusá, J. Palkovič 

Neprítomní: K. Marhold, E. Višňovský (v súlade s odsekom 7 Prílohy 2 Štatútu Snemu SAV) 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Prebratie obálok s nomináciami kandidátov do doplňovacích volieb do P SAV 

3. Otváranie obálok s nomináciami kandidátov do doplňovacích volieb do P SAV  

4. Príprava harmonogramu doplňovacích volieb do P SAV a programu plenárnych zasadnutí 

Snemu SAV 25. februára 2015 

5. Záver 

 

1. Rokovanie výboru, ktoré sa konalo v zasadačke výboru Snemu SAV na Štefánikovej 49, 

otvorila o 9:03 a viedla K. Gmucová, poverená predsedom Snemu SAV K. Marholdom. 

Vypracovaním zápisnice výbor poveril Ľ. Lacinovú, za overovateľa určil R. Passiu. 

 

2. K. Gmucová prebrala 13 obálok adresovaných výboru snemu a označených nápisom 

„Neotvárať – voľby do P SAV”. Ďalšia obálka prišla na Úrad SAV bez označenia "Voľby 

do P SAV - neotvárať".  Bola prevzatá a zapísaná do registratúrneho denníka. Po 

konzultácii s JUDr. A. Štaffovou ju Z. Kapišinská, ktorá obálku otvorila a ktorá je viazaná 

služobným tajomstvom, vložila do ďalšej obálky, zalepila, podpísala a napísala na ňu 

vysvetlenie. V tomto prípade išlo o tzv. podpornú nomináciu. Celkový počet obálok bol 

teda 14. 

 

3. Výbor Snemu SAV otvoril doručené obálky s návrhmi kandidátov na doplňovacie voľby 

člena P SAV na volebné obdobie 2013 – 2017. Členovia výboru snemu skontrolovali 

formálne náležitosti každého doručeného návrhu a urobili zoznam platných kandidátov na 

člena P SAV. Obsah všetkých obálok s nomináciami spĺňal formálne náležitosti. Všetky 

obálky obsahovali platné návrhy kandidátov schválené akademickými obcami príslušných 

ústavov SAV. 

 

Navrhnutí boli dvaja kandidáti na člena P SAV za III. oddelenie (v abecednom poradí) 

i. Nemcová Edita (4 nominácie) 

ii. Višňovský Emil (4 nominácie) 



a jeden kandidát za II. oddelenie 

Marhold Karol (7 nominácií) 

 

Doručené materiály boli zabezpečené proti prípadnej manipulácii a uložené v trezore P 

SAV. Sekretariát P SAV zabezpečí ich skenovanie s vymazaním dôverných údajov. 

Výbor snemu zabezpečí ich distribúciu členom snemu s upozornením, že sa jedná 

o dôverné materiály. 

 

4. V súlade so Štatútom Snemu SAV, ktorý vyžaduje aby voľbám po komorách a následne v 

Sneme SAV predchádzala osobná prezentácia kandidátov na členov predsedníctva 

akadémie pred plénom Snemu SAV, ktorej súčasťou sú aj odpovede na otázky členov 

snemu, výbor Snemu SAV odsúhlasil program plenárnych zasadnutí Snemu SAV 25. 

februára 2015 v aule na Patrónke nasledovne:  
 

09:00  1. plenárne zasadnutie Snemu SAV 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia  

3. Prezentácie kandidátov na členov Predsedníctva SAV v  doplňovacích voľbách 

pre funkčné obdobie 2013 – 2017 pred plénom Snemu SAV a ich odpovede na 

otázky členov Snemu SAV 

Poradie vystúpení kandidátov: 

9:10  Karol Marhold 

9:30  Edita Nemcová 

9:50  Emil Višňovský 

4. Záver  

 

12:30   2. plenárne zasadnutie Snemu SAV 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia  

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

4. Oznámenie výsledkov prvého stupňa volieb do Predsedníctva SAV v II. a III. 

komore  

5. Odpovede kandidátov na členov Predsedníctva SAV, zvolených v prvom stupni 

doplňovacích volieb,  na otázky členov Snemu SAV 

6. Voľba kandidátov na členstvo v Predsedníctve SAV a oznámenie výsledkov 

druhého stupňa volieb do Predsedníctva SAV 

7. Rôzne  

8. Záver  



 

V čase medzi oboma plenárnymi zasadnutiami Snemu od 10:30 prebehnú volebné 

stretnutia II. a III. komory. Na základe výsledkov volieb do P SAV môže na zasadaní 

snemu prísť k úprave programu 2. plenárneho zasadnutia, menovite k pridaniu 

bodu/bodov týkajúcich sa doplňovacích volieb členov výboru Snemu SAV a novej voľby 

predsedu Snemu SAV. Takéto body by boli na návrh výboru snemu a po schválení 

snemom dodatočne zaradené pred bod Rôzne.  

Výbor snemu na základe doručených nominácií na kandidátov na členov P SAV 

odsúhlasil upresnenie harmonogramu volieb na deň 25. 2. 2015, ktoré je prílohou tejto 

zápisnice a bude distribuované členom snemu a nominantom na členstvo v P SAV. 

 

5. K. Gmucová zasadnutie výboru Snemu ukončila o 9:55. 

 

V Bratislave 22. 2. 2015. 

 

Zapísala Ľ. Lacinová 

Overil R. Passia 

 

                   Katarína Gmucová 

na základe poverenia predsedom Snemu SAV 

 

  



Príloha 

 

Upresnenie harmonogramu doplňovacích volieb kandidátov na členov 

Predsedníctva SAV vo funkčnom období 2013 – 2017 pre deň 25. 2. 2015 
 

 

9:00   

Začiatok plenárneho zasadania Snemu SAV v rámci prvého stupňa volieb; prezentácie kandidátov 

na členov Predsedníctva SAV v  doplňovacích voľbách pre funkčné obdobie 2013 – 2017 a ich 

odpovede na otázky členov Snemu SAV 

 

Poradie vystúpení kandidátov: 

 9:10  Karol Marhold 

 9:30  Edita Nemcová 

 9:50  Emil Višňovský 

 

10:30  

Zasadanie II. komory; 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. 

 

10:30 

Zasadanie III. komory; 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. 

 

12:30  

Začiatok plenárneho zasadania Snemu SAV 

 

12:45 Odpovede kandidátov na členov Predsedníctva SAV, zvolených v prvom stupni 

doplňovacích volieb,  na otázky členov Snemu SAV (kandidáti budú pozývaní 

pred plénum Snemu SAV v abecednom poradí, predpokladaný čas na jedného je 

10 – 15 minút) 

 

Následne: Voľby kandidátov na členov P SAV plénom Snemu SAV 

Vyhlásenie výsledkov volieb 


