
Zápisnica č. 65  
z mimoriadneho zasadnutia Výboru Snemu SAV, 

ktoré sa konalo 31. 1. 2013 
na ÚEO SAV, Vlárska 7, Bratislava 

 
 
Prítomní: I. Budinská, K. Iždinský, J. Klačka,  Z. Magurová, P. Matiašovský, J. Sedlák, 

P. Žeňuch 
Program: 1. Otvorenie 
 2. Informácia o stave zabezpečenia prvého stupňa volieb kandidátov na členov 

predsedníctva akadémie na obdobie 2013 - 2017 
 3. Návrh uznesenia Snemu SAV v súvislosti s uznesením III. komory Snemu 

SAV, v ktorom sa vyjadrujú k osobnej účasti kandidáta/kandidátky na 
člena/členku predsedníctva akadémie na prezentácii a diskusii pred III. 
komorou Snemu SAV 

               4. Rôzne 
 5. Záver 
 
 
Ad 1. Zasadnutie výboru snemu o 14.00 hod. otvoril a ďalej viedol predseda Snemu SAV 

J. Sedlák. Zápisom bola poverená I. Budinská, overovateľkou sa stala Z. Magurová. 

Ad 2. Predsedovia komôr informovali o stave prípravy prvého stupňa volieb kandidátov na 
členov predsedníctva akadémie. 

Zasadnutia jednotlivých komôr sa uskutočnia takto: 

 Dátum     Čas  Miesto 

I. komora Snemu SAV 5. 2. 2013 11.00 hod Fyzikálny ústav SAV,  
miestnosť č. 295; 2. poschodie 
Dúbravská cesta 9, Bratislava 
 

II. komora Snemu SAV 5. 2. 2013   9.00 hod Ústav experimentálnej onkológie 
SAV, prednášková sála, 
1. poschodie, Vlárska 7, Bratislava 

III. komora Snemu SAV 6. 2. 2013 9.00 hod Filozofický ústav SAV, 
Klemensova 19, Bratislava, 
4 poschodie, miestnosť č. 94 

 

 Predseda snemu J. Sedlák požiada A. Štaffovú o vyhotovenie volebných lístkov, ktoré 
si u nej vyzdvihnú predsedovia komôr. 

 Podľa platného volebného poriadku, každý člen snemu volí maximálne 5 kandidátov 
zakrúžkovaním mena na volebnom lístku. Do druhého stupňa volieb v Sneme SAV 
postúpia kandidáti, ktorí získali nadpolovičný počet hlasov prítomných členov 
komory. Do druhého stupňa môže z každej komory Snemu SAV postúpiť maximálne 
dvojnásobok počtu členov predsedníctva za príslušné oddelenie vied (čiže maximálne 
10 kandidátov). 



Ad 3.  Výbor snemu prerokoval informáciu zo zasadnutia III. komory Snemu SAV, týkajúcu 
sa vyjadrenia k osobnej účasti kandidáta na člena predsedníctva SAV v znení 
uznesenia: 

Uznesenie č.1/12 zo dňa 23.1.2013: „Osobná neúčasť kandidáta/kandidátky na 
člena/členku predsedníctva akadémie na prezentácii a diskusii pred III. komorou 
snemu SAV nevylučuje jeho/jej ďalšiu účasť vo voľbách.“ 

Výbor Snemu SAV zvážil doterajšie precedensy, ktoré riešili podobné prípady 
v minulosti a tiež súlad s platným volebným poriadkom a uzniesol sa, že na rokovanie 
Snemu SAV k voľbám v druhom stupni predloží nasledujúci návrh uznesenia: 

„Kandidát zvolený v prvom stupni volieb, ktorý sa napriek písomnému záväzku 
(5. bod Prílohy 2 Štatútu Snemu SAV; Volebný poriadok snemu na voľbu kandidátov 
na členov predsedníctva a akadémie) osobne nezúčastnil na odpovediach na otázky 
členom snemu pred voľbou v komore, sa môže zúčastniť v druhom stupni volieb až po 
schválení Snemom SAV.“ 

Ad 4. Z. Magurová informovala, že členovia III. komory Snemu SAV interpelujú výbor 
snemu vo veci splnenia uznesenia č. 3 zo Zasadnutia Snemu SAV dňa 18. 9. 2012: 
„Snem SAV poveruje P SAV spracovať a predložiť výboru Snemu SAV návrh modelov 
spájania organizácii SAV v súvislosti s pripravovanou transformáciou SAV v termíne 
do 1. 12. 2012.“ V krátkej diskusii sa členovia snemu vyjadrili, že predložené 
stanoviská jednotlivých oddelení vied, podľa prijatého uznesenia na zasadnutí Snemu 
SAV dňa 18. 12. 2012, pokladajú za krok v rokovaní o modeloch spájania vedeckých 
organizácií v súvislosti s transformáciou. V záujme ďalšieho postupu v rokovaniach 
o transformácii, výbor poveril predsedu J. Sedláka, aby vystúpil na zasadnutí P SAV 
s interpelácou a požiadal P SAV, aby okrem iného zdôraznili aj princípy, ktoré je 
možné a vhodné prebrať z  modelu transformácie AV ČR, a poukázali na tie, ktoré by 
sa naopak v podmienkach SAV nedali uplatniť. 

Ad 5. Na zasadnutí P SAV dňa 7. 2. 2013 sa spolu s predsedom snemu zúčastní 
Z. Magurová. Najbližšie zasadnutie výboru Snemu SAV sa uskutoční 11. 2. 2013 
o 13.30 v miestnosti č. 12 na Štefánikovej 49. 
Predseda snemu poďakoval členom výboru za aktívne rokovanie a zasadnutie ukončil 
o 15.50 hod. 

 
 
 
V Bratislave 31. 1. 2013 
                J. Sedlák, v. r. 
         predseda Snemu SAV 
 
Zapísala: I. Budinská 
Overila: Z. Magurová 
 


