Fyzikálny ústav Slovenskej Akadémie Vied
Vedecká rada
Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava, SR
Tel.: (+421) 02 59410 532, e-mail:martin.veselsky@savba.sk

Zápisnica z 2. zasadnutia VR FÚ SAV
(6. novembra 2014, 14:00 hod, zasadačka FÚ SAV, č. dv. 295)
Program:
1. Kontrola zápisnice z 1. zasadnutia VR FÚ SAV a overenie hlasovania per
rollam o Výzve Vedeckej rady Fyzikálneho ústavu SAV Predsedníctvu SAV
ohľadne súčasnej situácie vo financovaní SAV.
2. Posúdenie a pripomienkovanie návrhu paragrafového znenia novely zákona o
SAV v súvislosti s transformáciou na verejnú výskumnú inštitúciu.
3. Rôzne.
Prítomní: A. Gendiar, T. Hianik, J. Ivančo, J. Janovec, M. Jergel, V. Nečas, M.
Veselský, M. Ziman
Ospravedlnení: M. Krajčí, I. Maťko, M. Venhart
Hostia: K. Gmucová, Š. Lányi, E. Bartoš, S. Hlaváč

1. Kontrola zápisnice z 1. zasadnutia VR FÚ SAV a overenie hlasovania per rollam o Výzve
Vedeckej rady Fyzikálneho ústavu SAV Predsedníctvu SAV ohľadne súčasnej situácie vo
financovaní SAV.
Zasadnutie VR FÚ SAV otvoril jej predseda M. Veselský. Zápisnica z 1. zasadnutia VR FÚ
SAV bola schválená bez pripomienok hlasmi všetkých prítomných členov VR, takisto bolo
schválené i hlasovanie per rollam o Výzve Vedeckej rady Fyzikálneho ústavu SAV
Predsedníctvu SAV ohľadne súčasnej situácie vo financovaní SAV.
2. Posúdenie a pripomienkovanie návrhu paragrafového znenia novely zákona o SAV v
súvislosti s transformáciou na verejnú výskumnú inštitúciu.
V úvode tohto bodu členka Snemu SAV K. Gmucová oboznámila Vedeckú radu so zámerom
návrhu novely zákona o SAV, schváleného predsedníctvom SAV, o jej prepojení na
legislatívu, ktorá by mala byť prijatá v súvislosti s transformáciou na verejnú výskumnú
inštitúciu, a o podmienkach a histórii jej vzniku. Dodatočné informácie poskytol aj riaditeľ
Fyzikálneho ústavu SAV S. Hlaváč. Následne predseda VR poinformoval členov VR o
doručených pripomienkach od E. Bětáka, K. Gmucovej a M. Jergela, ktorých bolo súhrnom
podaných 21, z toho jeden pár predstavoval dve alternatívy a dva páry sa ukázali ako
duplicitne. V diskusii vystúpil člen VR J. Janovec so svojimi úvahami o role SAV ako
rozpočtovej organizácie a jej predsedníctva v rámci novej štruktúry SAV po transformácii
ústavov SAV na verejnú výskumnú inštitúcie. Hovoril o vzťahu predsedu k predsedníctvu,
Snemu SAV a vedeckej rade SAV a vyjadril názor, že funkčné obdobie predsedu SAV by
malo byť určujúcim aj pre funkčné obdobia predsedníctva ako celku a vedeckej rady SAV a
že sa to malo odraziť aj vo volebnom poriadku. Špecificky navrhol zvážiť zavedenie praxe z
vysokých škôl, kedy by po druhom zamietnutí personálneho návrhu predsedu SAV ohľadne
členov grémia Snemom SAV mal zanikať aj mandát predsedu SAV. Členovia vedeckej rady
sa po diskusii s jeho názorom stotožnili. Ďalej bola v diskusii posúdené možné zavedenie
povinnosti predkladať majetkové priznania členmi grémia predsedníctva SAV, vedúcim
úradu SAV a riaditeľmi organizácií SAV. Následne preseda VR prikročil k hlasovaniu o
jednotlivých pripomienkach. Popri vyššie uvedných 18 pripomienkach sa hlasovalo o ďalších
troch, ktoré vyplynuli z diskusie. Hlasovaním bolo prijatých hlasmi všetkých prítomných 19
pripomienok, dve pripomienky boli väčšinou hlasov prítomných členov zamietnuté. Predseda
VR sa zaviazal vypracovať zoznam schválených pripomienok a postúpiť ho Snemu SAV.
3. Rôzne
V bode rôzne bola neboli prednesené žiadne námety.
Na záver predseda Vedeckej rady oboznámil členov Vedeckej rady s plánovaným termínom
nasledujúceho zasadnutia v januári 2015 v súvislosti so schvaľovaním Výročnej správy o
činnosti Fyzikálneho ústavu SAV.
V Bratislave 7.11. 2014

Mgr. M. Veselský, PhD.
predseda VR

