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 4. zasadnutia VR FÚ SAV
(21. januára 2015, 13:30 hod, zasadačka FÚ SAV, č. dv. 295)
Program:
1. Kontrola zápisnice z 3. zasadnutia VR FÚ SAV.
2. Návrh na ocenenie Ing. P. Šveca, DrSc. pri príležitosti životného jubilea.
3. Schvaľovanie výročnej správy FÚ SAV.
4. Rôzne.
Prítomní: A. Gendiar, T. Hianik, J. Ivančo, M. Jergel, M. Krajčí, I. Maťko, M.
Venhart, M. Veselský, V. Nečas
Ospravedlnení: J. Janovec, M. Ziman
Hostia: Š. Lányi, E. Bartoš, S. Hlaváč

1. Kontrola zápisnice z 2. zasadnutia VR FÚ SAV.
Zasadnutie VR FÚ SAV otvoril jej predseda M. Veselský. Zápisnica z 3. zasadnutia VR FÚ
SAV bola schválená bez pripomienok hlasmi všetkých prítomných členov VR.
2. Návrh na ocenenie Ing. P. Šveca, DrSc. pri príležitosti životného jubilea.
Člen VR FÚ SAV I. Maťko predniesol navrhol, aby vedecká rada schválila odporúčanie
riaditeľovi FÚ SAV S. Hlaváčovi podať na predsedníctvo SAV návrh na udelenie Medaile
Dionýza Ilkoviča Ing. P. Švecovi, DrSc. pri príležitosti jeho 60. narodenín. Vedecká rada sa s
návrhom stotožnila a odsúhlasila ho hlasmi všetkých prítomných členov, ako aj neprítomného
J. Janovca, ktorý svoje podporné stanovisko tlmočil prostredníctvom elektronickej pošty.
3. Schvaľovanie výročnej správy FÚ SAV.
V úvode tohto bodu vedecký tajomník FÚ SAV E. Bartoš oboznámil vedeckú radu so stavom
pripravenosti výročnej správy. Väčšina potrebného materiálu bola pozbieraná či už zo
systému Elvys, ako aj separátne. Výročná správa sa v čase zasadnutia dá považovať za takmer
ukončenú, s tým že treba doplniť zvyšné informácie a po vygenerovaní finálnej verzie
vykonať záverečné formálne úpravy. Členovia vedeckej rady navrhli viaceré úpravy,
nevyhnutné pre sprehľadnenie niektorých pasáží, ako projekty, popularizácia, členstvá vo
vedeckých spoločnostiach. Riaditeľ FÚ SAV S. Hlaváč informoval vedeckú radu o stave prác
na hospodárskych výsledkoch ústavu, a konštatoval, že potrebné údaje budú v priebehu
niekoľkých dní doplnené. Vedecká rada výročnú správu v jej aktuálnej forme hlasovaním
schválila s pripomienkami, s tým že finálna verzia bude po dopracovaní schválená
hlasovaním per rollam.
4. Rôzne
V bode rôzne riaditeľ FÚ SAV S. Hlaváč krátko informoval o stretnutí s novým predsedom
SAV P. Šajgalíkom, ktorý ho oboznámil s jeho predstavami o ďalšom priebehu transformácie
SAV, ktoré budú finalizované v dohľadnom čase. Vedecká rada vzala túto informáciu na
vedomie.
Na záver predseda Vedeckej rady oboznámil členov Vedeckej rady s plánovaným termínom
nasledujúceho zasadnutia v priebehu februára v súvislosti s posúdením kandidátov na
Schwarzovo štipendium.
V Bratislave 21.1. 2015

Mgr. M. Veselský, PhD.
predseda VR

