Uznesenie Vedeckej Rady Fyzikálneho ústavu SAV
Vedecká rada FÚ SAV vyjadruje nespokojnosť s netransparentnosťou rozhodnutí a postojov
prezentovaných predsedom SAV, so spôsobom riadenia SAV, ako aj s nedostatočným reprezentovaním
SAV jej predsedom na verejnosti a v decíznej sfére. Keďže všetky výzvy na zmenu tohto stavu zostali
predsedom nepovšimnuté, žiadame Snem SAV, aby sa kriticky zaoberal činnosťou predsedníctva SAV
v jeho terajšom zložení a osobitne predsedu SAV a vyvodil patričné dôsledky.
Vedecká rada FÚ SAV sa stotožňuje s uznesením vedeckej rady ElÚ SAV (viď príloha), ktoré táto
prijala dňa 3. decembra 2014 na svojom mimoriadnom zasadnutí, a pripája sa k nemu. Súčasne žiada
zástupcu FÚ SAV v Sneme SAV, RNDr. Katarínu Gmucovú, CSc., aby na najbližšom zasadnutí Snemu
SAV podporila návrh Doc. Ing. Fedora Gömöryho, DrSc., na odvolanie predsedu SAV, Prof. RNDr.
Jaromíra Pastoreka, DrSc.
Bratislava, 4.12.2014
Príloha: Uznesenie VR ElÚ SAV

Návrh na odvolanie predsedu SAV z funkcie: Vedecká rada Elektrotechnického ústavu SAV sa na
svojom zasadnutí dňa 3. decembra 2014 zaoberala stavom vo vnútri SAV. Konštatovala že:
-

Predseda SAV pri jednaniach o rozpočte na rok 2014 nezastával záujmy SAV ako celku, ale na
úkor ústavov SAV netransparentným a nekolegiálnym spôsobom uprednostnil svoj osobný
záujem podporou jemu blízkeho vedeckého projektu. Konkrétne, výsledkom jeho jednania
s ministerstvom financií bolo, že v rozpočte SAV na rok 2014 bola pridelená účelová položka
vo výške 3. mil EUR na projekt biomedicínske centrum, a to na úkor ústavov SAV, ktorým boli
financie na rok 2014 skrátené o 2,5 % oproti predchádzajúcemu roku.

-

Predseda SAV nevyjednal s vládnymi orgánmi zrušenie nelogického zaradenia SAV do
vládneho programu ESO. Zaradenie SAV do ESO spôsobilo, že vo vládnom návrhu rozpočtu na
rok 2015 bol rozpočet SAV najprv krátený o 10 mil EUR, čo by v budúcom roku zapríčinilo
v SAV katastrofický stav. Pri verejných vystúpeniach v televízii v dialógu s ministrom školstva
predseda SAV pôsobil nekompetentne a nebol schopný záujmy SAV obhájiť. Nakoniec sa
podarilo katastrofickú situáciu zvrátiť najmä vďaka aktivite odborov SAV, iniciatíve "Veda
chce žiť" a verejným protestom zamestnancov SAV.

-

Predseda SAV pri jednaniach s vládnymi orgánmi nekoná transparentne. Konkrétne, bez
predchádzajúceho prejednania v Predsedníctve SAV (P SAV) presadzuje zámery, ktoré by mali
byť vzhľadom na ich možný dopad na budúcnosť SAV najprv odsúhlasené P SAV. O svojich
jednaniach predseda SAV neinformuje ani P SAV ani Snem SAV. Konkrétne, SAV boli
pridelené bez prejednania na P SAV veľké projekty štrukturálnych fondov (tzv. malé ALEGRO:
16 mil. EUR, Centrum výskumu a vývoja imunologicky aktívnych látok: 25 mil. EUR).

-

Predseda SAV bez prejednania v P SAV a v rozpore s predchádzajúcim uznesením P SAV
požiadal ministra školstva o vyňatie veľkého projektu z budúceho Operačného programu VaI.
V rámci tohto veľkého projektu, pripravovaného členmi P SAV, mala SAV v Bratislave
alokované prostriedky vo výške 60 mil. EUR. V dôsledku svojvoľného stiahnutia projektu
predsedom SAV prišla SAV o možnosť využiť 60 mil. EUR na konsolidáciu a udržateľnosť
výskumnej infraštruktúry ústavov SAV v Bratislave. Tieto prostriedky budú teraz v rámci
dopytových výziev k dispozícii všetkým subjektom realizujúcich výskum v Bratislave.

-

V médiách (agentúra SITA, 24. 10. 2014, 11:48) a v podkladoch na rokovanie vlády SR dňa 29.
10. 2014 bola zverejnená informácia o zámere vlády SR previesť do majetku SAV halu v
Malackách a už nakúpené technologické stroje a zariadenia na výrobu pandemickej vakcíny,
údajne na základe záujmu zo strany SAV. Podľa týchto informácií má slovenská vláda jednať o
prísľube SAV podieľať sa na výrobe vakcíny proti pandemickej chrípke. P SAV však nikdy
žiaden záujem o halu v Malackách a ani účasť SAV na výrobe vakcíny nedeklarovalo, žiaden
prísľub slovenskej vláde v tejto záležitosti nedalo, a o jeho existencii vie len z tlače. Predseda
SAV tento prísľub, jeho finančné zabezpečenie a s ním spojené budúce finančné záväzky SAV
s predsedníctvom SAV neprejednal, a P SAV ani Snem SAV o nich neboli predsedom SAV
vôbec informované. Ide teda o netransparentné a nezodpovedné sólové jednanie predsedu
SAV, ktoré môže mať v budúcnosti vážny dlhodobý dopad na činnosť a výskumné smerovanie
SAV.

-

P SAV nevystupovalo pri jednaniach o rozpočte na rok 2015 aktívne a na svojich zasadnutiach
nebolo schopné korigovať nekompetentné rozhodnutia predsedu SAV. Zápisnice zo zasadnutí
P SAV sú príliš stručné, neobsahujú prejednané materiály ako prílohy a neumožňujú
riaditeľom a členom snemu aby boli informovaní o prejednávanej problematike.

Uznesenie:
Vedecká rada ElÚ SAV sa na základe vyššie uvedených skutočností obracia na Snem SAV a žiada ho,
aby na svojom najbližšom zasadnutí navrhol prezidentovi SR bezodkladne odvolať predsedu SAV,
Prof. RNDr. Jaromíra Pastoreka, DrSc., z funkcie.
Vedecká rada ElÚ SAV žiada zástupcu ElÚ SAV v Sneme SAV, doc. Ing, Fedora Gömöryho, DrSc., aby
na najbližšom zasadnutí Snemu SAV odvolanie predsedu SAV navrhol.

