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Zápisnica z prvého stretnutia členov akademickej obce Centra spoločenských 
a psychologických vied SAV 
 
 
V pondelok, dňa 19. 10. 2015 od 10:00h, sa v priestoroch MKC VEDA v Bratislave 
a v priestoroch SVU SAV v Košiciach uskutočnilo prvé stretnutie pracovníkov Centra 
spoločenských a psychologických vied SAV. Cieľom bolo odhlasovanie štatútu VR CSPV 
SAV aj s volebným poriadkom a voľba členov VR CSPV SAV. Spojenie medzi Bratislavou a 
Košicami bolo zabezpečené video prenosom. Začiatku stretnutia sa zúčastnili aj členovia 
predsedníctva SAV - E. Višňovský, J. Koppel, D. Podmaková, M. Morovics, D. Gálik, J. 
Marušiak. 
 
Stretnutie otvorila o 10 hodine riaditeľka Centra spoločenských a psychologických vied SAV 
M. Lubyová. Po privítaní hostí v Bratislave a v Košiciach a poďakovaní za ich účasť, 
predstavila program stretnutia. 
 
Slovo dostal E. Višňovnský, ktorý odovzdal dekrét M. Lubyovej, ktorý potvrdzuje, že je 
riaditeľkou Centra spoločenských a psychologických vied SAV, nakoľko Prognostický ústav 
SAV bol ako nástupníka organizácia. Potom E. Višnovský zablahoželal významnému kroku 
a odvahe vykonávať spájanie ústavov SAV. Poznamenal, že sme tretí pilotný projekt spájania 
ústavov pred transformáciou. Podľa neho sme urobili progresívny a inovatívny krok, a keď sa 
utrasú práve záležitosti, bude ho zaujímať výskumné zameranie CSPV SAV. Poznamenal, že 
treba doriešiť ešte veľa záležitostí ohľadne spájania. Na konci zaželal CSPV SAV veľa 
úspechov, tvorivých síl, a aby sme celý proces spájania zvládli. Predsedníctvo bude 
podporovať ako doteraz.  
 
Ako ďalší slovo dostal J. Koppel, ktorý prítomným oznámil, že v tomto období nepôjde zákon 
o transformácii SAV do parlamentu, pretože prišlo k spomaleniu procesu, nie však z viny 
SAV ani ministerstva školstva, ktoré je predkladateľom. Do parlamentu sa dostane až 
v novom volebnom období, ale nepríde v ňom k zásadným zmenám. Poznamenal, že 
myšlienka VVI je momentálne spomalená, ale nie zastavená a vrátia sa k nej ako to bude 
možné. Je rád, že pilotný projekt vznikol aj v 3 oddelení a drží CSPV SAV palce. 
 
Ako tretí s predsedníctva dostal slovo M. Morovics, ktorý je rád, že aj napriek 
predchádzajúcemu obdobiu, kedy sa CSPV SAV formovalo, nie však ako pilotný projekt ale 
pod tlakom a nejakými turbulenciami, sme vydržali zo zámermi spájať sa. Poznamenal, že 
nejde všetko hladko, nedajú sa hneď všetky problémy vyriešiť, preto poprosil o trpezlivosť. 
Poďakoval, že sme vydržali a zaprial, nech nám táto súdržnosť zostane aj pri realizácii 
ďalších projektov. 
 
M. Lubyová potom poďakovala členom predsedníctva, že prišli na stretnutie. Reagovala na 
ich výstupy a bola rada veľkej účasti ľudí z predsedníctva, čo pre CSPV SAV znamená 
podpora predsedníctva ideám CSPV SAV. Aj napriek tomu, že na začiatku sme boli tlačení 



 

 

transformáciou, našli sme veľa argumentov, ktoré odôvodňovali zlúčenie. Poznamenala, že 
v ére globalizácie na veľkosti záleží. V súčasnosti na trhoch aj v iných oblastiach profitujú tí, 
čo sa zväčšujú. Boli sme svedkami toho, že sme nevedeli podať projekt, pretože sme mali 
nato málo ľudí alebo nemáme garantov na doktorandské štúdiá. Zväčšenie nám pomôže byť 
operatívnejší v podmienkach globálnej súťaže. Ďalší kladný bod spájania vidí 
v interdisciplinarite. Táto pomôže CSPV SAV uchádzať sa o projekty, avšak nechce utopiť 
základný výskum každej organizácie. Podotkla, že ak chceme európske projekty, treba mať 
interdisciplinárne pokrytie. Ako centrum budeme mať pokrytie na viacerých miestach – 
Bratislava a Košice, čo zabezpečí slobodu pôsobiť na viacerých pracoviskách.  CSPV SAV 
však bude mať 3 organizačné zložky, v ktorej každá zložka bude mať vlastnú samostatnosť, 
každá môže používať svoj názov a logá.  Na záver poznamenala, že treba zachovať 
konštruktívnu líniu a spolupatričnosť. Podľa nej, spolu budeme vedieť vydolovať a získať 
viac ako stratiť. 
 
Potom M. Kentoš cez videohovor dostal slovo z Košíc. Pozdravil nových kolegov 
v Bratislave a súhlasil so slovami M. Lubyovej. Pracovníci z Košíc sa tešia na spoluprácu 
a chápu spájanie ako obohatenie výskumu. Veria, že to takto bude kvalitatívne lepšie 
fungovať ako doteraz. 
 
M. Lubyová oznámila, že M. Kentoš bude zástupca centra na základe dohôd pred spájaním, 
aby bola zabezpečená operatívnosť medzi Bratislavou a Košicami. Podľa dohody, personálne 
delegovanie bude na úroveň ústavov. Noví vedúci organizačných zložiek (bývalí riaditelia) 
budú mať kompetencie v oblasti personalistiky ako doteraz. Odborné orgány, doktorandské 
štúdium a časopisy tiež budú mať na starosti jednotlivé zložky. Do istej miery musia byť 
finančné veci centrálne riadené z dôvodu centrálneho registra a pod., ale to sa pracovníkov 
netýka. Všetko však je otvorené, zatiaľ sa dodržiavajú dohody, ktoré boli a všetky nové 
zásady budú konzultované s akademickou obcou a vedeckou radou.  
 
M. Lubyová uzatvorila prvú, motivačno-slávnostnú časť a poďakovala hosťom, ktorí prišli 
CSPV SAV podporiť. Zagratulovala, že sme súčasťou nového celku. 
 
Druhú časť otvorila M. Lubyová a odovzdala slovo dvom bývalým predsedom vedeckých rád 
– L. Adamovovej a V. Balážovi.  Poznamenali, že hoci nie všetky ústavy sú rovnaké, počet 
členov vedeckej rady CSPV SAV bude z každého ústavu rovnaký (3+1 externý). Na začiatku 
sa zvolili volebné komisie za každý ústav. Za Spoločenskovedný ústav v Košiciach sa členmi 
volebnej komisie stali A. Kalistová a M. Ďurkovská, za Ústav experimentálnej psychológie  
K. Dudeková a M. Konečný  a za Prognostický ústav D. Dokupilová a R. Heriban.  
 
Po zvolení komisie prišlo k schvaľovaniu Štatútu VR CSPV.  S. Konečný z Košíc navrhol, 
aby sa v predloženom štatúte zmenilo znenie textu v odseku IV. V bode 4 na „Na návrh viac 
ako jednej tretiny členov akademickej obce každej organizačnej zložky musí VR 
zorganizovať hlasovanie akademickej obce o dôvere VR alebo jej členovi. Ak VR, resp. jej 
člen/-ka, nezíska podporu nadpolovičnej väčšiny prítomných členov akademických obcí 
každého ústavu, je odvolaná, resp. odvolaný“. Všetci prítomní jednomyseľne (Košice: 19/19, 
Bratislava 43/43) Štatút VR aj s touto zmenou odsúhlasili.  
 
Ďalší bod programu bolo schvaľovanie Volebného poriadku, ktorý je Prílohou 1 Štatútu VR 
CSPV SAV. Pred odsúhlasením prišlo k prediskutovaniu, že či je potrebné, aby sa volilo v 2 
kolách, nakoľko prvé kolo „Voľba kandidátov do VR v rámci AO ústavov“ sa udialo skôr na 
ústavoch. Keďže nikto nenavrhol nového kandidáta, odsúhlasilo sa, že hlasovať sa bude len 
raz. K Volebnému poriadku neboli žiadne pripomienky, tak sa hlasovalo o jeho znení. Všetci 



 

 

prítomní (Košice: 19/19, Bratislava 43/43) jednomyseľne súhlasili s predloženým znením 
volebného poriadku. 
 
Potom prišlo k samotným voľbám členov do VR CPSV. Bývalí predsedovia vedeckých rád 
ústavov vopred oboznámili členov AO všetkých troch ústavov s vedeckými kvalitami 
navrhovaných členov. Kandidáti sa na mieste predstavili. Za Spoločenskovedný ústav 
v Košiciach kandidátmi do VR CPSV boli Š. Šutaj, J. Výrost, D. Fedáková a O. Orosová 
(externá kandidátka - neprítomná), za Ústav experimentálnej psychológie  V. Bačová, R. 
Hanák, V. Čavojová a V. Dočkal (externý kandidát - neprítomný) a za Prognostický ústav  R. 
Filčák, V. Baláž, B. Šprocha a M. Ľuptáčik (externý kandidát - neprítomný).  
 
Prítomným v Bratislave a Košiciach rozdali členovia volebnej komisie hlasovacie lístky 
a tajným hlasovaním zakrúžkovali, či súhlasia alebo nesúhlasia s kandidatúrou každého člena 
VR CPSV.  L. Adamovová a V. Baláž vyhlásili výsledky a oznámili, že všetci sú právoplatne 
zvolenými členmi VR CPSV. Všetkým zvoleným zablahoželali. 
 
Výsledky volieb do VR CPSV: 

  odovzdané prijaté platné neplatné za proti 
zdržal 

sa 
Richard Filčák 63 62 62 0 61 0 1 
Vladimír Baláž 63 62 62 0 61 0 1 
Branislav Šprocha 63 62 62 0 59 2 1 
Mikuláš Ľuptáčik 63 62 62 0 59 2 1 
  
Štefan Šutaj 63 62 62 0 61 0 1 
Jozef Výrost 63 62 62 0 60 1 1 
Denisa Fedáková 63 62 62 0 61 0 1 
Oľga Orosová 63 62 62 0 59 0 2 
  
Viera Bačová 63 62 62 0 60 1 1 
Vladimíra Čavojová 63 62 62 0 59 2 1 
Róbert Hanák 63 62 62 0 60 2 0 
Vladimír Dočkal 63 62 62 0 59 3 0 
 
 
M. Lubyová pred voľbou predsedu VR CSPV poďakovala všetkým za priebeh a jednoznačné 
výsledky hlasovania. Poznamenala, že je dobrá takáto jednomyseľnosť. Aj na základe 
dnešného stretnutia vidí, že CSPV SAV je funkčné, operatívne a za krátky čas vie 
rozhodovať. Na záver sa poďakovala všetkým bývalým vedeckým radám a zablahoželala 
novým členom VR CSPV.  Členom AO poďakovala za účasť. 
 
Členovia VR CSPV volili tajným hlasovaním spomedzi seba predsedu. Predsedníčkou VR 
CSPV sa jednohlasne (za 9/9, 3 neprítomní) stala V. Bačová.  
M. Lubyová zablahoželala novej predsedníčke VR CSPV SAV za zvolenie a drží palce pri 
riešení úloh spojených s akreditáciou a organizačným poriadkom. Stretnutie AO CSPV sa 
skončilo o 12:00h. 
 
 
 
 



 

 

19.10.2015 v Bratislave 
 

Zapísala: Katarína Karasová 
Overila: Lucia Adamovová 
Schválila: Denisa Fedáková 


