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 5. zasadnutia VR FÚ SAV
(26. marca 2015, 13:30 hod, zasadačka FÚ SAV, č. dv. 295)
Program:
1. Kontrola zápisnice zo 4. 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, M. Jergel, J. Janovec, I. Maťko, M. Venhart, M.
Veselský, M. Ziman
Ospravedlnení: T. Hianik, M. Krajčí, V. Nečas
Hostia: E. Bartoš, S. Hlaváč, D. Reitzner

1. Kontrola zápisnice zo 4. zasadnutia VR FÚ SAV, overenie hlasovaní per rollam.
Zasadnutie VR FÚ SAV otvoril jej predseda M. Veselský. Zápisnica zo 4. zasadnutia VR FÚ
SAV bola schválená bez pripomienok hlasmi všetkých prítomných členov VR. Hlasmi
všetkých prítomných členov VR boli tiež overené dve hlasovania per rollam, o nominácii M.
Veselského ako zástupcu VR vo výberovej komisii na obsadenie miesta riaditeľa FÚ SAV (11
zúčastnených, 10 za, 1 sa zdržal) a o nominácii D. Nagaja na Cenu SAV pre vedcov do 35
rokov v kategórii o najlepšiu publikáciu.
2. Prezentácie kandidátov na štipendium Štefana Schwarza a vyjadrenie VR k ich
kandidatúram.
Pred vedeckou radou svoju kandidatúru predstavil Mgr. T. Rybár, PhD. Nakoľko sa
momentálne nachádza na post-doktorandskom pobyte v Nemecku, prezentácia prebehla
formou telekonferencie. Po zhliadnutí prezentácie si VR vyjasnila či kandidát spĺňa formálne
požiadavky a na základe zhliadnutej prezentácie sa hlasovaním jednomyseľne rozhodla
odporúčať kandidatúru T. Rybára na štipendium Štefana Schwarza.
3. Rôzne
V bode rôzne riaditeľ FÚ SAV S. Hlaváč spolu s predsedom VR krátko informovali
prítomných o stretnutí riaditeľov a predsedov VR 1. oddelenia, ktoré prebehlo vo februári v
Smoleniciach. Riaditeľ FÚ SAV skonštatoval, že na základe prezentovaných výsledkov za
rok 2014 bol Fyzikálnemu ústavu v roku 2015 v porovnaní s predošlým rokom navýšený
rozpočet. Vedecký tajomník FÚ SAV E. Bartoš informoval VR o zámere prezentovať
semináre doktorandov a členovia vedeckej rady tento zámer odobrili. Diskusia vznikla k
spôsobu hľadania citácií, uvádzaných vo výročných správach, a dospelo sa k zhode, že takáto
činnosť by mala byť plne zautomatizovaná a riešená centrálne na úrovni SAV. Do obdobia,
kým sa k takému riešeniu dospeje, bola zdôraznená nutnosť, aby si každý zamestnanec
kontroloval údaje v databáze SAV priebežne a v prípade nezrovnalostí požiadal o doplnenie
údajov.
Na záver predseda Vedeckej rady oboznámil členov Vedeckej rady s plánovaným termínom
nasledujúceho zasadnutia v priebehu septembra v súvislosti s posúdením kandidátov na
Schwarzovo štipendium.
V Bratislave 26.3. 2015

Mgr. M. Veselský, PhD.
predseda VR

