
Zápisnica č. 67 zo zasadnutia Výboru Snemu SAV, 

ktoré sa konalo 27. 2. 2013 

 

 

Prítomní: K. Iždinský, J. Klačka, M. Koóš, Z. Magurová, P. Matiašovský, 

P. Pristaš, J. Sedlák, M. Vrzgulová, P. Žeňuch 

Ospravedlnená: I. Budinská 

Program: 1. Otvorenie 

2. Kontrola úplnosti doručených návrhov kandidátov na členov 

predsedníctva akadémie vo volebnom období 2013 – 2017 pre 

doplňovacie kolo volieb 

 3. Príprava zasadnutia Snemu SAV 

 4. Rôzne 

 5. Záver 

 

 

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

J. Sedlák. Zápisom bola poverený P. Pristaš, overovateľom sa stal P. Matiašovský. 

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

na volebné obdobie 2013 – 2017. Členovia výboru Snemu SAV skontrolovali 

formálne náležitosti každého doručeného návrhu a urobili zoznam platných 

kandidátov na členov P SAV. 

 Výboru Snemu SAV bolo doručených 10 obálok s návrhmi kandidátov. Jedna 

nespĺňala formálne náležitosti – nebola označená predpísaným spôsobom „Neotvárať 

– voľby do P SAV”. Návrh kandidátov zo Sociologického ústav SAV bol vyradený 

z dôvodu nedodržania procesných náležitostí volieb, ako sú uvedené v Štatúte Snemu 

SAV. Dve obálky obsahovali nominácie skupín najmenej piatich vedúcich vedeckých 

pracovníkov akadémie a 6 obálok obsahovalo platné návrhy kandidátov schválené 

akademickými obcami príslušných ústavov SAV.  

Spolu bolo navrhnutých 8 kandidátov na členov P SAV. Úplný zoznam kandidátov 

v abecednom poradí, bez zohľadnenia počtu nominácií, je v Prílohe 1 tejto zápisnice. 

Každý člen Snemu SAV dostane jednu kompletnú sadu rozmnožených materiálov 

kandidátov na členov P SAV pred zasadnutím Snemu SAV dňa 5. 3. 2013. V prípade 

opakovanej kandidatúry budú rozmnožené iba tie materiály, ktoré sa obsahovo 

odlišujú od materiálov odovzdaných kandidátom v prvom kole volieb. 

Ad 3.  Výbor Snemu SAV sa zaoberal prípravou plenárnych zasadnutí Snemu SAV dňa 5. 3. 

2013. V rámci prípravy volebného zasadnutia boli pripravené návrhy komisií 

(mandátovej a volebnej a jej subkomisií) a skontroloval sa stav pripravenosti 

materiálov pre jednotlivé body programu. 

 Na 1. plenárnom zasadnutí snemu sa budú predstavovať kandidáti na členov P SAV, 

potom nasleduje voľba v III. komore Snemu SAV a na 2. plenárnom zasadnutí snemu 

budú kandidáti zvolení  III. komorou Snemu SAV odpovedať na otázky členov Snemu 

SAV a nasledovať  bude voľba členov P SAV. 

 Pre členov snemu bude zabezpečený obed v jedálni na Patrónke. 

 

 



 

 

V prípade nezvolenia 15-členného P SAV bude nasledovať ďalšie kolo doplňovacích 

volieb. 

Pri analýze časového harmonogramu Výbor Snemu SAV usúdil, že vzhľadom na 

vysoký počet nominovaných kandidátov je veľká pravdepodobnosť, že voľba 

kandidáta na predsedu SAV by sa aj v prípade zvolenia plného počtu členov P SAV 

presunula do neskorých popoludňajších hodín. Nakoľko časť členov snemu v tomto 

čase už spravidla opúšťa zasadnutie, výbor navrhne snemu presunúť voľbu kandidáta 

na predsedu SAV na 19. marca 2013. 

Ad 4. Dátum nasledujúceho zasadnutia Výboru Snemu SAV bude stanovený aktuálne podľa 

výsledku volieb v zmysle zvolenia plného počtu členov P SAV. V opačnom prípade 

bude zasadnutie pri príležitosti otvárania obálok s ďalšími návrhmi kandidátov na 

členov P SAV v stredu 13. 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 10.10 hod. 

 

 

V Bratislave 28. 3. 2013 

                J. Sedlák, v. r. 

         predseda Snemu SAV 

 

Zapísal: P. Pristaš 

Overil: P. Matiašovský 

 

09.00 - 11.40 hod. 1. plenárne zasadnutie Snemu SAV 
 Prezentácie kandidátov na členov predsedníctva akadémie na 

volebné obdobie 2013 – 2017 
  
11.40 - 12.00 hod. prestávka 
  
12.00 - 13.30 hod. zasadnutie III. komory Snemu SAV 
 odpovede kandidátov na otázky členov III. komory 
 voľba kandidátov v III. komore Snemu SAV 
  
13.30 - 14.00 hod. prestávka 
  
14.00 - 16.00 hod. 2. plenárne zasadnutie Snemu SAV 
 odpovede kandidátov zvolených v III. komore Snemu SAV na otázky 

členov Snemu SAV 
 voľba členov P SAV 
 



Príloha 1 
 

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

 
Furmánek Václav 

Gálik Dušan 

Kmeť Norbert 

Kusá Zuzana 

Londák Miroslav 

Nemcová Edita 

Rosová Viera 

Zajac Peter 

 
 

Príloha 2 
 

Program 1. plenárneho zasadnutia Snemu SAV 5. 3. 2013 o 9.00 hod. 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

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

09.00 hod. Furmánek Václav 

09.20 hod. Gálik Dušan  

09.40 hod. Kmeť Norbert 

10.00 hod. Kusá Zuzana 

10.20 hod. Londák Miroslav 

10.40 hod. Nemcová Edita 

11.00 hod. Rosová Viera 

11.20 hod. Zajac Peter 
 

4. Záver 

 

 

Program 2. plenárneho zasadnutia Snemu SAV 5. 3. 2013 o 14.00 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 

(maximálne 6 kandidátov) 

4. Voľby 

5. Vyhlásenie volebných výsledkov 

6. V prípade nezvolenia plného počtu členov P SAV schválenie harmonogramu ďalšieho kola 

doplňovacích volieb; návrhy kandidátov – uzávierka 12. 3. 2013 do 16.00 hod., otváranie obálok – na 

zasadnutí výboru snemu dňa 13. 3. 2013 o 8.30 hod. , volebné zasadnutie Snemu SAV dňa 19. 3. 2013 

o 9.00 hod. s voľbou kandidáta na predsedu SAV 

7.  Záver 


