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 zo 15. zasadnutia VR FÚ SAV
(26. septembra 2017, 10:00 hod, zasadačka FÚ SAV, č. dv. 295)

Program:
1. Kontrola zápisnice zo 14. zasadnutia VR FÚ SAV, overenie hlasovaní per
rollam.
2. Posúdenie Akčného plánu a Strategického plánu FÚ SAV.
3. Rôzne.
Prítomní: A. Gendiar, J. Ivančo, J. Janovec, M. Jergel, M. Krajčí, I. Maťko, V.
Nečas, M. Veselský, M. Ziman
Ospravedlnení: M. Venhart, T. Hianik
Hostia: E. Majková, S. Hlaváč, E. Bartoš, Š. Luby, Š. Lányi

1. Kontrola zápisnice z 14. zasadnutia VR FÚ SAV, overenie hlasovaní per rollam.
Zasadnutie VR FÚ SAV otvoril jej predseda M. Veselský. Zápisnica z 14. zasadnutia VR FÚ
SAV bola schválená bez pripomienok hlasmi všetkých prítomných členov VR.
2. Posúdenie Akčného plánu a Strategického plánu FÚ SAV.
V úvode tohto bodu predseda VR oboznámil prítomných s priebehom prípravy Akčného
plánu a Strategického plánu FÚ SAV a so súvisiacou diskusiou členov VR. Následne
odovzdal slovo riaditeľovi FÚ SAV S. Hlaváčovi, informoval prítomných o následných
krokoch a výsledkoch porady riaditeľov ústavov SAV. Potom riaditeľ distribuoval aktuálnu
verziu Akčného plánu členom VR a tí sa s ňou bod po bode oboznámili a navrhovali úpravy,
ktoré po diskusii s riaditeľom a hosťami boli zapracované do Akčného plánu.
V súvislosti s bodom Zvyšovanie kvality výstupov výskumu bol diskutovaný model
hodnotenia publikačných výstupov jednotlivcov, s tým, že by mali byť finan čne ohodnotené
publikácie vo vysoko impaktovaných časopisoch ako Science a Nature a jeho deriváty.
V súvislosti s bodom Zvyšovanie kvality doktorandskej prípravy boli diskutované kritériá pre
výber školiteľov a výber tém doktorandských prác. V súvislosti so získavaním doktorandov
zo zahraničia bola diskutovaná možnosť dodatočného termínu prijímacích skúšok, ktorý by
bol v dostatočnom predstihu pre vybavenie vízových formalít. Zároveň by však v záujme
objektivity mal byť k dispozícii aj domácim kandidátom. Takisto bola diskutovaná otázka
poplatkov pre zahraničných doktorandov zo strany vysokých škôl a potreba komunikácie s
predstaviteľmi fakúlt.
V diskusii k bodu Kariérny rast postdoktorandov a výskumníkov riaditeľ ústavu predstavil
svoju víziu štruktúry ústavu, kde každé oddelenie by sa venovalo maximálne trom nosným
smerom a každý smer by bol pokrytý dvoma pracovníkmi s trvalým pracovným úväzkom,
teda maximálne šesť takýchto pracovníkov na oddelenie. Zvyšok by mala tvoriť kategória
postdoktorandov (kvalifikačný stupeň IIb), ktorým by sa udeľovala a následne predlžovala
pracovná zmluva na trojročné obdobia, maximálne na tri takéto obdobia. Podmienkou
získania stáleho miesta by malo byť medzi iným dosiahnutie kvalifikačného stupňa IIa a
absolvovanie postdoktorandského pobytu na poprednom pracovisku v zahraničí.
K bodu Zvyšovanie úspešnosti SAV v programoch ERA a H2020 vystúpil Š. Luby s
informáciou o rozšírených možnostiach aplikácie hlavne v kategórii Security a sľúbil dodať
detailnejšie podklady.
V bode Manažment ústavu riaditeľ ústavu informoval o zámere konštituovať Medzinárodný
poradný panel s tromi až piatimi členmi a tiež o konaní spoločných výročných seminárov.
V bode Financovanie a riadenie výskumných infraštruktúr bola prítomnými vyslovená
požiadavka doplniť ich zoznam, čo riaditeľ akceptoval a vyzval na dodanie podkladov.
V bode Všeobecné zásady prijímania do zamestnania bol diskutovaný spôsob tvorby
pracovných pozícií a vyžadované kritériá, špecificky s prihliadnutím na ľudí prichádzajúcich
z priemyslu a na vylepšenie rodovej štruktúry ústavu.
V diskusii k bodu Pedagogická činnosť odznelo odporúčanie vykazovať v tejto kategórii aj
účasť v komisiách pri obhajobách a štátniciach a vypracovávanie oponentských posudkov.
Na záver riaditeľ poďakoval za množstvo námetov a informoval prítemných o ďalšom
postupe. Po distribúcii finálnej verzie Vedecká rada bude o podpore Akčného plánu hlasovať
per rollam.

3. Rôzne
V bode Rôzne vystúpila E. Majková a informovala sa o postupe VR v súvislosti s novelou
zákona o SAV. M. Veselský ju informoval, že členovia VR mali návrh novely distribuovaný
na pripomienkovanie zástupkyňou v Sneme SAV K. Gmucovou. Nakoľko pripomienky k
návrhu novely neboli vznesené, tento bod nebol na programe zasadnutia VR. V priebehu
členovia VR na podnet E. Majkovej vyslovili želanie byť s hlavnými zmenami v novele
oboznámení K. Gmucovou, či už na plánovanom zasadnutí ústavnej rady alebo formou
neformálneho stretnutia. Predseda VR sľúbil, že K. Gmucovú v tomto zmysle osloví.
Na záver predseda VR FÚ SAV oboznámil členov VR s predpokladaným termínom
nasledujúceho zasadnutia (november 2017) a poďakoval sa prítomným za účasť.
V Bratislave 29. 9. 2017

Mgr. M. Veselský, PhD.
predseda VR

