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 13. zasadnutia VR FÚ SAV
(15. februára 2017, 13:30 hod, zasadačka FÚ SAV, č. dv. 295)
Program:
1. Kontrola zápisnice z 12. zasadnutia VR FÚ SAV, overenie hlasovaní per
rollam.
2. Posúdenie kandidátov na členstvo v predsedníctve SAV a vyslovenie
odporúčaní pre akademickú obec FÚ SAV.
3. Rôzne.

Prítomní: J. Ivančo, J. Janovec, M. Jergel, M. Krajčí, I. Maťko, V. Nečas, M.
Veselský, M. Venhart
Ospravedlnení: A. Gendiar, T. Hianik, M. Ziman
Hostia: E. Majková, K. Gmucová, S. Hlaváč, E. Bartoš, Š. Lányi, P. Filip, P.
Švec, Š. Luby

1. Kontrola zápisnice z 12. zasadnutia VR FÚ SAV, overenie hlasovaní per rollam.
Zasadnutie VR FÚ SAV otvoril jej predseda M. Veselský. Zápisnica z 12. zasadnutia VR FÚ
SAV bola schválená bez pripomienok hlasmi všetkých prítomných členov VR.
2. Posúdenie kandidátov na členstvo v predsedníctve SAV a vyslovenie odporúčaní pre
akademickú obec FÚ SAV.
V úvode predseda VR FÚ SAV požiadal prítomnú predsedkyňu Snemu SAV K. Gmucovú,
aby prítomných oboznámila s doterajším priebehom volieb do Predsedníctva SAV a úlohou
VR v procese doplňovacích volieb do Predsedníctva SAV na obdobie 2017-2021. Predseda
VR prítomným oznámil, že mu bola doručená kandidatúra od Mgr. M. Venharta, PhD.
Následne odovzdal slovo prítomnému M. Venhartovi, ktorý vedeckú radu oboznámil s
hlavnými zámermi svojej kandidatúry. M. Venhart najprv prítomných oboznámil so svojimi
doterajšími vedeckými výsledkami a dôvodmi, prečo sa rozhodol uchádzať o členstvo v
Predsedníctve SAV. Vo svojom vystúpení sa zameral na viaceré oblasti. Zdôraznil potrebu
zlepšenia obrazu SAV v spoločnosti prostredníctvom intenzívnej popularizácie s cieľom
oslovenia hlavne mladých ľudí mladými vedcami. Ďalej spomenul potrebu aktívneho vstupu
SAV do oblasti vzdelávania. Spomenul tiež problematiku efektívneho využitia infraštruktúry,
získanej v poslednom období, a problém s nízkou úspešnosťou podaných ERC grantov.
Po tomto vystúpení prebehla krátka diskusia, kde odzneli prevažne podporné stanoviská ako
aj viaceré odporúčania, ako vystúpenie vylepšiť, či ktoré body korigovať či úplne vynechať.
Následne prebehla tajná voľba, v ktorej bolo hlasmi všetkých siedmich hlasujúcich (M.
Venhart sa na voľbe nezúčastnil) schválené odporúčanie predloženej kandidatúry pre
zhromaždenie akademickej obce FÚ SAV.
3. Rôzne
V bode rôzne riaditeľ FÚ SAV S. Hlaváč krátko oboznámil prítomných s informáciami
ohľadne zverejnených výsledkov akreditácie ústavov SAV. Konštatoval, že Fyzikálny ústav
SAV bol hodnotený stupňom B. Spomenul, že popri hlavnom pozitíve, ktorým boli výsledky
vedeckej činnosti ústavu, komisia konštatovala nedostatky v oblastiach ako popularizácia,
pedagogická činnosť a rodová rovnováha. Medzi nedostatkami bolo spomenuté aj
doktorandské štúdium, tu však riaditeľ ústavu konštatoval, že spomenuté fakty sú nepresné a
zvažuje možnosť odvolania.
Na záver predseda VR FÚ SAV oboznámil členov VR s predpokladaným termínom
nasledujúceho zasadnutia (marec 2017) a poďakoval sa prítomným za účasť.
V Bratislave 15. 2. 2017

Mgr. M. Veselský, PhD.
predseda VR

