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 12. zasadnutia VR FÚ SAV
(24. januára 2017, 13:30 hod, zasadačka FÚ SAV, č. dv. 295)
Program:
1. Kontrola zápisnice z 11. zasadnutia VR FÚ SAV, overenie hlasovaní per
rollam.
2. Posúdenie stavu prípravy výročnej správy FÚ SAV.
3. Rôzne.
Prítomní: J. Ivančo, J. Janovec, M. Jergel, M. Krajčí, I. Maťko, M. Veselský, M.
Venhart, M. Ziman
Ospravedlnení: A. Gendiar, T. Hianik, V. Nečas
Hostia: E. Bartoš, E. Běták, Š. Lányi, P. Švec

1. Kontrola zápisnice z 11. zasadnutia VR FÚ SAV, overenie hlasovaní per rollam.
Zasadnutie VR FÚ SAV otvoril jej predseda M. Veselský. Zápisnica z 11. zasadnutia VR FÚ
SAV bola schválená bez pripomienok hlasmi všetkých prítomných členov VR.
2. Posúdenie stavu prípravy výročnej správy FÚ SAV.
V úvode vedecký tajomník FÚ SAV E. Bartoš oboznámil členov VR so stavom prípravy
výročnej správy FÚ SAV za rok 2016. Konštatoval, že výročná správa je už v pokro čilom
štádiu, stále však chýbajú niektoré údaje, hlavným problémom sa ukázalo to, že viacerí
vedúci projektov napriek výzvam nevyplnili v systéme ElVyS výstupy projektov za rok 2016.
V ostatných ohľadoch je už výročná správa v zásade pripravená a potrebné úpravy vo
formátovaní budú prevedené až po vygenerovaní konečnej verzie. Členovia VR následne
predniesli viacero drobných pripomienok, ohľadne zoznamu pracovníkov, členstiev v
komisiách a orgánoch SAV a podobne. Ďalej členovia VR odporučili vedeckému tajomníkovi
ešte raz osloviť vedúcich projektov, ktorí nevyplnili výstupy v systéme ElVyS, prípadne aj
formou výzvy s uvedením konkrétnych mien, rozoslanej všetkým zamestnancom ústavu,
včítane vedenia ústavu. Celkove členovia vedeckej rady hodnotili stav prípravy výročnej
správy pozitívne, vyjadrili presvedčenie, že zostávajúce údaje budú doplnené a drobné
nedostatky odstránené a je možné schváliť správu ako celok. V následnom hlasovaní vedecká
rada výročnú správu FÚ SAV jednohlasne schválila. Na záver tohto bodu predseda VR FÚ
SAV v mene vedeckej rady poďakoval vedeckému tajomníkovi E. Bartošovi za vynaložené
úsilie.
3. Rôzne
V bode rôzne predseda VR FÚ SAV oboznámil členov VR s potrebou prípadnej koordinácie
termínu nasledujúceho zasadnutia (marec 2017) s eventuálnymi doplňovacími voľbami do
predsedníctva SAV. Následne členovia VR diskutovali o možných návrhoch na ocenenie
pracovníkov FÚ SAV a o prípadných kandidátoch na status emeritného pracovníka. Na záver
predseda VR FÚ SAV poďakoval prítomným za účasť.
V Bratislave 24. 1. 2017

Mgr. M. Veselský, PhD.
predseda VR

