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 10. zasadnutia VR FÚ SAV
(20. septembra 2016, 13:30 hod, zasadačka FÚ SAV, č. dv. 295)
Program:
1. Kontrola zápisnice z 9. zasadnutia VR FÚ SAV, overenie hlasovaní per
rollam.
2. Prezentácie kandidátov na štipendium Štefana Schwarza a vyjadrenie VR k
ich kandidatúram.
3. Rôzne.
Prítomní: A. Gendiar, J. Ivančo, J. Janovec, M. Jergel, I. Maťko, M. Veselský,
M. Venhart, M. Ziman
Ospravedlnení: T. Hianik, M. Krajčí, V. Nečas
Hostia: E. Majková, K. Gmucová, S. Hlaváč

1. Kontrola zápisnice z 9. zasadnutia VR FÚ SAV, overenie hlasovaní per rollam.
Zasadnutie VR FÚ SAV otvoril jej predseda M. Veselský. Zápisnica z 9. zasadnutia VR FÚ
SAV bola schválená bez pripomienok hlasmi všetkých prítomných členov VR. Hlasmi
všetkých prítomných členov VR bolo tiež overené hlasovanie per rollam, ktorým bol
schválený akreditačný spis Fyzikálneho ústavu SAV, vypracovaný v rámci akreditácie
ústavov SAV (11 zúčastnených, 11 za).
2. Prezentácie kandidátov na štipendium Štefana Schwarza a vyjadrenie VR k ich
kandidatúram.
Pred vedeckou radou svoju kandidatúru nepredstavil žiadny uchádzač o štipendium Štefana
Schwarza. Následne členovia vedeckej rady a hostia diskutovali o tom, či sa jedná o
výnimočnú situáciu alebo je to len štatistická fluktuácia. Riaditeľ FÚ SAV S. Hlaváč potvrdil,
že počet uchádzačov o štipendium Štefana Schwarza postupne klesá, čo môže byť spôsobené
tak väčším dopytom po post-doktorandoch v zahraničí, ako aj možnosťou získať zaujímavé
zamestnanie mimo vedy. Podpredsedníčka SAV E. Majková potvrdila, že aj v rámci 1.
oddelenia a SAV ako celku počet uchádzačov o štipendium Štefana Schwarza poklesol, v
čom môže hrať rolu aj existencia programu SASPRO. E. Majková ďalej pripustila, že je
potrebné zvážiť, ako by sa štipendium Štefana Schwarza dalo zatraktívniť, momentálnu
situáciu však nepovažuje za dramatickú. Vedecká rada sa zhodla, že bude situáciu ďalej
sledovať.
3. Rôzne
V bode rôzne predseda VR otvoril diskusiu ohľadne predošlej komunikácie VR s predsedom
APVV Prof. J. Masarikom (otvorený list, sformulovaný na 8. zasadnutí VR, odpove ď J.
Masarika, diskutovaná na 9. zasadnutí VR, a následný list, sformulovaný členom VR J.
Ivančom). Predseda VR požiadal o názor prítomnú podpredsedníčku SAV E. Majkovú, ktorá
je zároveň aj podpredsedníčkou APVV. E. Majková oboznámila prítomných s tým, že v
aktuálnej výzve APVV nie sú explicitné obmedzenia na podiel prostriedkov na mzdy. Taktiež
prítomných oboznámila s detailami procesu posudzovania žiadostí o granty. Člen VR M.
Ziman sa zaujímal o dôvody krátenia rozpočtov projektov, špecificky ohľadne mzdových
nákladov na post-doktorandov. Člen VR a člen jednej z rád APVV M. Jergel konštatoval, že
dôvodom krátenia je hlavne nedostatok prostriedkov pre podporu všetkých kvalitných
projektov. K tomu E. Majková poznamenala, že táto situácia bola aj dôsledkom
nepravidelnosti vo vyhlasovaní výziev APVV, a konštatovala, že pravidelné každoročné
vyhlasovanie všeobecných výziev APVV a postupné navýšenie prostriedkov na výzvy, ktoré
je výsledkom úsilia súčasného vedenia APVV, túto situáciu môže postupne vyrieši ť. Ďalej
prítomní diskutovali o požiadavke vypracúvať projekty popri angličtine aj v slovenskom
jazyku. Podpredsedníčka APVV E. Majková konštatovala, že APVV je povinná dodržiava ť
zákon o štátnom jazyku a že to je aj požiadavka kontrolných orgánov. Člen VR M. Ziman
upozornil na skutočnosť, že slovenská verzia sa nevyžaduje v medzinárodných výzvach,
vyhlasovaných APVV. Člen VR J. Janovec následne prítomných upozornil na fakt, že zákon
o štátnom jazyku pripúšťa výnimky, a dotknutá organizácia, v danom prípade APVV, môže o
takúto výnimku požiadať. Riaditeľ FÚ SAV S. Hlaváč ďalej prítomným pripomenul, že

vypracúvanie grantových žiadostí aj v slovenskom jazyku má význam aj pre rozvoj
samotného jazyka, hlavne jeho odborného názvoslovia.
Na zasadnutí VR vystúpila predsedníčka snemu SAV K. Gmucová, ktorá prítomných
informovala o pripravovanom systéme výkonového financovania, ktoré by malo pozitívne
motivovať úspešné ústavy. Tento systém by mal nahradiť súčasný systém, keď sa na základe
každoročných evaluácií prerozdeľuje 5 % mzdových prostriedkov. Detaily a kvantitatívne
parametre procesu sú nateraz predmetom rokovania snemu s predsedníctvom SAV. Je
predpoklad, že schválený systém bude odskúšaný v roku 2017 s použitím výsledkov
prebiehajúcej akreditácie ústavov, pričom do platnosti vstúpi od roku 2018. Prítomní členovia
VR v diskusii vyslovili názor, že systém s pozitívnou motiváciou môže uspie ť len ak sa
podarí získať dodatočné zdroje. Člen VR J. Janovec prítomných oboznámil so systémom
hodnotenia organizácií v rezorte školstva a vyslovil názor, že organizácie v rezorte školstva a
ústavu SAV by mali byť hodnotené podľa identických kritérií. Podpredsedníčka SAV E.
Majková v tomto ohľade konštatovala, že situácia v rezorte školstva a v SAV sa líší v tom, že
vysokým školám pravidlá hodnotenia a financovania určuje ministerstvo školstva, zatiaľ čo
SAV je samosprávna organizácia, kde zmeny musia byť schválené snemom SAV.
Predsedníčka snemu SAV K. Gmucová prítomných oboznámila s limitáciami, ktoré
vyplývajú zo štruktúry snemu SAV a z toho vyplývajúcej nutnosti dosiahnu ť pre
presadzovanie rozhodnutí široký konsenzus.
Riaditeľ FÚ SAV S. Hlaváč prítomných poinformoval o statuse procesu akreditácie FÚ SAV,
s tým že akreditačný spis je k dispozícii posudzovateľom a že členovia panelu pre prírodné a
technické vedy ústav navštívia dňa 11. 11. 2016 medzi 14:00 až 16:00. Podpredsedníčka SAV
E. Majková prítomných oboznámila s celkovým stavom procesu akreditácie ústavov SAV a
vyslovila predpoklad, že hodnotenie ústavov skúseným tímom posudzovateľov nebude len
formálne, ale bude odzrkadľovať skutočné postavenie ústavov SAV tak v kontexte danej
vednej disciplíny v rámci širšieho európskeho vedeckého priestoru, ako aj v čo
najobjektívnejšom interdisciplinárnom porovnaní.
Člen VR J. Ivančo vo svojom vystúpení vyslovil názor, že na stránkach FÚ SAV by mala byť
uvedená aj informácia o bývalých zamestnancoch ústavu, včítane doktorandov. Taktiež by
odporúčal prax, kedy by pri odchode vedeckých pracovníkov do dôchodku boli v prípade ich
záujmu organizované semináre, zhrňujúce ich aktivity počas pôsobenia na ústave. Vedecká
rada na základe tohto vystúpenia odporučila riaditeľovi FÚ SAV S. Hlaváčovi, aby prijal
zodpovedajúce opatrenia. S. Hlaváč sa k tejto iniciatíve vyjadril kladne a rozhodol sa poveriť
touto aktivitou vedúcich oddelení.
Na záver predseda Vedeckej rady oboznámil členov Vedeckej rady s plánovaným termínom
nasledujúceho zasadnutia v priebehu decembra v súvislosti s prípravou výročnej správy SAV.
Predsedníčka snemu SAV K. Gmucová prítomných upozornila na nadchádzajúci proces
voľby členov predsedníctva SAV, kde bude potrebné zvolať zhromaždenie akademickej obce
ústavu.
V Bratislave 20. 9. 2016

Mgr. M. Veselský, PhD.
predseda VR

