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 1. zasadnutia VR FÚ SAV
(21. októbra 2014, 14:00 hod, zasadačka FÚ SAV, č. dv. 295)
Program:
1. Kontrola zápisnice z 23. zasadnutia predchádzajúcej VR FÚ SAV
2. Voľba predsedu a podpredsedu VR FÚ SAV na obdobie 2014-2018
3. Rôzne
Prítomní: A. Gendiar, J. Ivančo, J. Janovec, M. Jergel, M. Krajčí, I. Maťko, V.
Nečas, M. Venhart, M. Veselský, M. Ziman
Ospravedlnení: T. Hianik
Hostia: E. Bartoš, S. Hlaváč

1. Kontrola zápisnice z 23. zasadnutia predchádzajúcej VR FÚ SAV
Zasadnutie novozvolenej VR FÚ SAV otvoril jej podpredseda v minulom období M. Krajčí.
K zápisnici z 23. zasadnutia predchádzajúcej VR FÚ SAV neboli žiadne pripomienky,
novozvolená vedecká rada ju vzala na vedomie.
2. Voľba predsedu a podpredsedu VR FÚ SAV na obdobie 2014-2018
Ako prvý krok boli určení skrutátori, za ktorých komisia jednomyseľne schválila A.Gendiara
a M. Venharta. Následne M. Krajčí oslovil niektorých členov VR (J. Ivančo, M. Veselský, M.
Ziman) s otázkou, či by súhlasili s kandidatúrou na predsedu VR. S kandidatúrou súhlasil M.
Veselský, a o tejto kandidatúre následne prebehlo hlasovanie s výsledkom: z 10 prítomných
bolo 9 hlasov za, 1 sa zdržal hlasovania a nikto nebol proti. Týmto bol M. Veselský zvolený
za predsedu VR FÚ SAV na obdobie 2014-2018. V následnej voľbe podpredsedu s
kandidatúrou súhlasil M. Ziman a o tejto kandidatúre prebehlo hlasovanie s výsledkom: z 10
prítomných bolo 8 hlasov za, 1 sa zdržal hlasovania, nikto nebol proti a jeden hlas bol
neplatný.Týmto bol M. Ziman zvolený za podpredsedu VR FÚ SAV na obdobie 2014-2018.
Novozvolený predseda VR FÚ SAV sa následne ujal vedenia zasadnutia.
3. Rôzne
V bode rôzne bola prediskutovaná situácia okolo plánovaného krátenia rozpočtovej kapitoly
SAV. Vedecká rada sa zhodla na tom, že neexistujú žiadne opodstatnené argumenty pre
krátenie rozpočtu SAV, nakoľko sa jedná o najvýkonnejšiu vedeckú inštitúciu v Slovenskej
republike. Vedecká rada konštatovala, že v súčasnej situácii každé ďalšie krátenie rozpočtu
SAV má likvidačný charakter a ohrozuje budúcnosť SAV ako vedeckej inštitúcie. Vedecká
rada zhodnotila aktivity Predsedníctva SAV ako nedostatočné a pozastavila sa nad nedávnymi
mediálnymi vystúpeniami predsedu SAV, ktoré zhodnotila ako nepresvedčivé, hlavne z
hľadiska ich vplyvu na formovanie pozitívnej verejnej mienky o SAV a z toho vyplývajúcej
podpory zo strany širokej verejnosti. Vedecká rada ďalej skonštatovala celkovú absenciu vízie
rozvoja vedy a v širšom kontexte rozvoja spoločnosti na strane vlády a parlamentu v
posledných dvoch desaťročiach, bez ohľadu na deklarovanú politickú orientáciu. V tomto
smere konštatovala, že vedecká obec SAV by mala na tento stav a z toho vyplývajúce
nesprávne rozhodnutia upozorňovať a predkladať alternatívy. Na záver diskusie sa Vedecká
rada rozhodla písomne sformulovať závery diskusie a formou výzvy ich rozoslať relevantným
orgánom SAV.
Člen rady J. Ivančo v zastúpení členky Snemu SAV K. Gmucovej podal Vedeckej rade
informáciu o priebehu pripomienkovania návrhu paragrafového znenia zákona o transformácii
SAV na verejnú výskumnú inštitúciu a upozornil na potrebu za týmto ú čelom zvola ť
začiatkom novembra 2014 schôdzu Vedeckej rady SAV.
Na záver Vedecká rada prediskutovala organizačné otázky svojho fungovania a plán svojich
zasadnutí na nasledujúce tri mesiace.
V Bratislave 28.10. 2014

Mgr. M. Veselský, PhD.
predseda VR

