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Z á p i s n i c a 
                                                                                                               

z  Valného zhromaždenia Učenej spoločnosti SAV 
dňa 30.3.2016 

 
Prítomní: 31 riadnych členov + 19 emeritných členov 
Ospravedlnení: 1 riadny člen + 4 emeritní členovia 
Neprítomní: 16 riadnych členov + 32 emeritných členov 
 
Na rokovaní bolo prítomných viac ako 50% riadnych členov, VZ bolo schopné uznášania.  
 
P r o g r a m : 

1. Otvorenie zasadnutia, úvodné slovo k voľbám do UčS. (J. Noga). 
2. Predstavenie kandidátov na členstvo a sumarizácia hodnotení od vylosovaných členov 

UčS, diskusia. (O. Križanová, garanti, členovia UčS) 
3. Voľba nových členov UčS – hlasovanie prvé kolo. 
4. Podmienky pre výskum v krajinách V4. (prezentácia, P. Šajgalík) 
5. Vyhlásenie výsledkov 1. kola. Hlasovanie 2. kolo 
6. Diskusia, vyhlásenie výsledkov, informácia o činnosti Rady, výročná správa, schválenie 

uznesení 
7. Záver 

 
Ad 1) 
Zasadnutie otvoril predseda Učenej spoločnosti SAV (ďalej UčS), prof. Noga, ktorý 

privítal prítomných členov UčS a oboznámil ich s programom volebného valného zhromaždenia. 
Po jeho schválení stručne zhrnul postup volebného procesu od dátumu vyhlásenia volieb do UčS.  

Celkovo bolo do volieb zaradených 16 návrhov (15 na riadne a 1 na emeritné členstvo), 
z toho 3 návrhy boli opakované z predchádzajúcich volieb so súhlasom navrhovaných 
kandidátov. Jeden z nových návrhov bol podaný členom UčS priamo, ostatné vedeckými radami 
organizácií SAV, väčšinou už aj s podporou členov UčS. Po zverejnení návrhov pre členov UčS 
nakoniec všetky návrhy získali garanciu aspoň od dvoch členov, a teda všetky boli kvalifikované 
do hodnotiaceho procesu.  

Samotnému volebnému VZ predchádzalo hodnotenie každého návrhu piatimi 
vylosovanými členmi UčS. Celkovo bolo potrebné vypracovať 80 hodnotení, čo sa úspešne 
podarilo v priebehu ca 45 dní. Predseda vyjadril vďaku všetkým, ktorí sa aktívne tohto procesu 
zúčastnili. 

Následne predseda uviedol stručnú analýzu stavu riadnych členov UčS, najmä s ohľadom 
na distribúciu podľa vedných odborov. Poukázal na fakt, že viaceré odbory, v ktorých pracujú 
významní svetovo uznávaní vedci, doteraz nie sú v UčS zastúpené. Bolo by žiaduce, aby boli 
takéto návrhy už v blízkej budúcnosti predkladané.  

 



Ad 2) 
 Profesorka Oľga Križanová zosumarizovala hodnotenia od členov UčS, pričom 
skonštatovala, že do samotnej voľby postúpilo 11 návrhov na riadne členstvo a 1 návrh na 
emeritné členstvo. Zvyšných 5 návrhov nezískalo volebným poriadkom stanovenú limitnú 
podporu. Vzápätí stručne predstavila jednotlivých kandidátov na členstvo v UčS, s uvedením 
významných výsledkov, citovanosťou najvýznamnejších prác, a tiež odprezentovala 
zosumarizované výsledky hodnotenia. Ku každému kandidátovi sa vyjadril aspoň jeden z jeho 
garantov, prípadne v následnej diskusii i ďalší členovia UčS. Pri tejto diskusii sa tiež otvorila 
otázka o nastavení kritérií hodnotenia. Predseda UčS vyzval, aby prípadné námety v tomto smere 
predkladali členovia do nasledujúcich VZ UčS. 

 
Ad 3) 
Predseda pred samotnou voľbou vysvetlil pravidlá hlasovania. Následne UčS zvolilo 

mandátovú a volebnú komisiu v zložení: doc. Vladimír Baláž, doc. Fedor Gömöry a Dr. Jana 
Madejová. Maximálny limit pre voľbu riadnych členov bol predchádzajúcim VZ stanovený na 
10. V súlade s podpísanými prezenčnými listinami bolo spolu rozdaných 50 hlasovacích lístkov 
na riadne členstvo a 50 hlasovacích lístkov na emeritné členstvo. 

 
Ad 4) 

  Predseda SAV, prof. Šajgalík, vo svojej prezentácii vychádzal z analýzy Jean-Pierre 
Bourguignona, prezidenta ERC, o stave podpory vedy, vedeckých výstupoch a úspešnosti 
v získavaní grantov EC v krajinách V4. Z analýzy vyplynulo nelichotivé postavenie SR a akútna 
potreba zmeny v prospech podpory vedy a obvzlášť špičkového výskumu v SR. Prof. Šajgalík, 
zdôraznil predovšetkým veľmi slabú úspešnosť v získavaní ERC grantov, priamo súvisiacich 
s inovatívnym špičkovým výskumom. K tomuto bodu sa rozprúdila rozsiahla diskusia, nakoľko 
vedecké kritériá, ktoré sa očakávajú pre uchádzačov o takéto projekty (najmä seniorské) je veľmi 
ťažko splniť za súčasných podmienok financovania vedy v SR. V tejto súvislosti predseda SAV 
apeloval na členov UčS, aby všemožne podporovali svojich mladých kolegov-vedcov pri snahe 
získať granty ERC, a boli im nápomocní najmä prostredníctvom svojich vedeckých kontaktov, 
know-how písania projektov a p.. Dr. Majková spomenula, že u štipendistov, ktorí získali grant 
z projektu SASPRO sa bude ako výstup vyžadovať i podanie projektu pre financovanie v rámci 
schém ERC.  
 
             Ad 5) 
 Výsledky 1. kola volieb - riadni členovia:  
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 50, z toho platných 50 
Pri nadpolovičnej podpore získali priemerné umiestnenie nižšie ako 0.5*limit+1 (t. j. 
0.5*10+1=6) a za členov UčS SAV boli v prvom kole priamo zvolení nasledovní kandidáti:  
 
Prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc., Ústav svetovej literatúry SAV, Bratislava 
Prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc., Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice 
RNDr. Anton Krištín, DrSc., Ústav ekológie lesa SAV, Zvolen 
Ing. Ján Kuzmík, DrSc., Elektrotechnický ústav SAV, Bratislava 
MUDr. Táňa Ravingerová, DrSc., Ústav pre výskum srdca SAV, Bratislava 
 
 Výsledky 2. kola volieb - riadni členovia:  
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 45, z toho platných 42 
Nadpolovičnú podporu získali a do UčS boli zvolení nasledovní kandidáti: 
 
Doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc., Geografický ústav SAV, Bratislava 



Ing. Matej Jergel, DrSc., Fyzikálny ústav SAV, Bratislava 
Ing. Juraj Lapin, DrSc., Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, Bratislava 
 
 Výsledky volieb - emeritné členstvo:  
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 50 
Ziskom napolovičnej väčšiny hlasov bol kandidát prof. PhDr. Peter Zajac, DrSc. zvolený za 
emeritného člena UčS SAV 
 
Ad 6) 

a) VZ schválilo výsledky volieb podľa bodu 5). Vzhľadom na verejnú dostupnosť 
zápisnice nie sú podrobné infomácie o získaných hlasoch súčasťou tohto zápisu, ale 
sú archivované na sekretariáte UčS.   

b) VZ schválilo Výročnú správu o činnosti UčS za rok 2015 v znení ako bola predložená 
v materiáloch k VZ. 

c) Predseda ústne informoval o činnosti Rady od posledného VZ. Rada sa počas tohto 
obdobia zišla 3x, a jej činnosť sa zamerala najmä na prípravu volieb. Na zasadnutí 
18.12.2015 bola na uvolnené miesto vedeckého tajomníka zvolená prof. Ing. Oľga 
Križanová, DrSc.. Rada tiež operatívne pripravila výzvu týkajúcu sa niektorých 
aspektov vednej politiky SR, s dôrazom na podporu špičkového výskumu. Táto výzva 
bola ešte pred parlamentnými voľbami distribuovaná predsedom relevantných 
politických strán, s cieľom nasmerovať Programové vyhlásenie Vlády SR  pre 
obdobie 2016-2020. Materiál bol rozoslaný členom UčS spolu s pozvánkou na VZ.  

 
 
Zapísali: Mgr. K. Troščáková, J. Noga 
Overili a doplnili: O. Križanová, V. Baláž, J. Bátora 
 
 
19.4.2016 
        Prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc. 
               (predseda) 


