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 zo 16. zasadnutia VR FÚ SAV
(4. októbra 2018, 13:30 hod, zasadačka FÚ SAV, č. dv. 295)

Program:
1. Kontrola zápisnice z 15. zasadnutia VR FÚ SAV, overenie hlasovaní per
rollam.
2. Schválenie zoznamu školiteľov pre doktorandské štúdium na FÚ SAV.
3. Posúdenie aktuálnej situácie v SAV a spôsobu konštituovania VR FÚ SAV na
nasledujúce obdobie.
4. Rôzne.
Prítomní: A. Gendiar, J. Ivančo, J. Janovec, M. Krajčí, I. Maťko, M. Veselský,
M. Venhart, T. Hianik
Ospravedlnení: žiadni
Hostia: E. Majková, E. Bartoš, Š. Luby, M. Jergel, M. Ziman

1. Kontrola zápisnice z 15. zasadnutia VR FÚ SAV, overenie hlasovaní per rollam.
Zasadnutie VR FÚ SAV otvoril jej predseda M. Veselský. Zápisnica z 15. zasadnutia VR FÚ
SAV bola schválená bez pripomienok hlasmi všetkých prítomných členov VR. Boli overené
dve hlasovania per rollam: schválenie výročnej správy FÚ SAV (8 hlasovalo, 8 za) a
schválenie vnútorných poriadkov FÚ SAV, v.v.i., (8 hlasovalo, 8 za). Predseda VR tiež
informoval o tom, že v súvislosti s ich kandidatúrou a zvolením do Správnej rady alebo
Dozornej rady FÚ SAV, v.v.i., sa M. Jergel, V. Nečas a M. Ziman vzdali členstva vo VR FÚ
SAV. Doplňovacie voľby neboli v dôsledku letného obdobia a nejasnej situácie ohľadne
transformácie na v.v.i. vyhlásené.
2. Schválenie zoznamu školiteľov pre doktorandské štúdium na FÚ SAV.
Zoznam školiteľov pre doktorandské štúdium na FÚ SAV bol predložený vedeckým
tajomníkom FÚ SAV E. Bartošom. Po tom, ako sa VR uistila, že zoznam je kompletný, ho
následne jednomyseľne schválila.
3. Posúdenie aktuálnej situácie v SAV a spôsobu konštituovania VR FÚ SAV na nasledujúce
obdobie.
Predseda VR prítomných informoval, že v najbližšej dobe vyprší funkčné obdobie súčasného
zloženia VR. V dôsledku nejasnej situácie vyvolanej zmarenou transformáciou považuje za
potrebné prediskutovať a určiť postup pre voľbu VR pre nasledujúce funkčné obdobie,
špecificky ktoré dokumenty sú relevantné, či Štatút platný pred 30.6.2018 alebo dokument,
prijatý v júli 2018 pre Vedeckú radu FÚ SAV, v.v.i., ktorého platnosť by však zrejme mala
zaniknúť v súvislosti s prijatím novely zákona o VŠ, riešiacou zastavenie transformácie SAV.
K tomuto bodu podal informáciu člen predsedníctva SAV M. Venhart, ktorý potvrdil, že
Predsedníctvu SAV bol z MŠ doručený dokument, zastavujúci transformáciu SAV. Oh ľadne
opätovnej transformácie SAV v súlade s platnou legislatívou v termíne do 31.12.2018
poznamenal, že tento termín nie je možné dodržať, keďže zákonné lehoty, ktoré by bolo
potrebné dodržať, výrazne presahujú tento termín. Zástupkyňa FÚ SAV v sneme SAV K.
Gmucová vyslovila názor, že by sa ešte pred voľbou malo zloženie vedeckej rady prispôsobi ť
platnému zákonu o v.v.i.. M. Krajčí odporučil, aby voľba prebehla podľa štatútu, platného
pred 30.6.2018, s tým, že zloženie VR bude možné zmeniť podľa aktuálnej potreby
prostredníctvom zmeny štatútu a doplňovacích volieb, v závislosti od toho kedy a či vôbec
transformácia na v.v.i. prebehne. Následne sa rozprúdila diskusia o zmysluplnosti
transformácie ústavu ako FÚ SAV na v.v.i.. Š. Luby poznamenal, že takémuto kroku by mala
predchádzať detailná ekonomická analýza. E. Majková vyslovila názor, že v.v.i. ako
ekonomická forma poskytuje väčšiu ekonomickú slobodu, problémom je však finančná
spoluúčasť pri projektoch ŠF. M. Krajčí položil otázku, či nehnuteľný majetok bude pre
ústavy ako v.v.i. aktívom alebo pasívom. Viacerí členovia VR aj hostia sa zhodli na tom, že
by bolo zmysluplné transformovať najprv ústavy s lepšími predpokladmi ako má FÚ SAV. V
ďalšej diskusii J. Janovec podotkol, že problémom SAV je jej obraz v spoločnosti, kedy
všetky relevantné politické sily sa zhodujú v názore, že v SAV je potrebné nie čo zmeni ť,
medzi iným spomenul aj pretrvávajúce spájanie SAV s minulým režimom. Š. Luby na to
reagoval s tým, že náhľad na SAV ako pozostatok minulého režimu bol silný hlavne v 90tych rokoch, toto však bolo zmiernené prijatím Zákona o SAV v roku 2002. J. Janovec tiež

popísal situáciu na vysokých školách, fungujúcich podobne, ako sa to predpokladá pri v.v.i.,
kde hlavným zdrojom mimorozpočtových zdrojov je výber poplatkov, príjmy z prenájmu
priestorov a pod., a tento zdroj ústavy SAV nebudú mať k dispozícii a preto bude nutné
hľadať iné zdroje. J. Janovec tiež vyzdvihol možnú úlohu mladšej generácie, ktorá sa môže
prejaviť ako úspešnejšia pri získavaní zdrojov v dnešnom ekonomickom prostredí. M.
Venhart uviedol príklad možnej spolupráce s globálnym výrobcom detektorov jadrového
žiarenia. E. Majková upozornila, že sa pripravuje novela zákona o SAV, a že akadémia by
mala byť aktívna pri jeho príprave. Ďalej upozornila na možnosť zastúpenia zástupcov
hospodárskej sféry v Sneme SAV, ako je to v ČR. Š. Luby a K. Gmucová podotkli, ze v SAV
snem plní inú úlohu ako v ČAV. M. Veselský dodal, že zastúpenie hospodárskej sféry by
mohlo byť riešené v rámci vedeckých rád. Na záver diskusie sa členovia VR zhodli, že pri
voľbe VR je potrebné postupovať podľa Štatútu VR FÚ SAV, platného pred 1. júlom 2018,
zvolať zhromaždenie akademickej obce a zvoliť vedeckú radu na nasledujúce štvorročné
obdobie. K tomuto predseda VR podotkol, že bude správne kandidátov upozorniť, že funkčné
obdobie a zloženie VR sa môže zmeniť v dôsledku prípadnej opakovanej transformácie na
v.v.i. či nového zákona o SAV.
4. Rôzne
V bode Rôzne vystúpil M. Jergel, s otázkou, či sa po zastavení transformácie FÚ na v.v.i. on a
M. Ziman automaticky nestali opäť členmi vedeckej rady. Na túto otázku nebol dosiahnutý
jednotný názor, a nakoľko sa funkčné obdobie o pár dní končí, táto otázka nebola vyriešená.
Na záver predseda VR FÚ SAV poďakoval všetkým členom VR, ktorí v nej pracovali po čas
jej funkčného obdobia, za ich aktívnu účasť na zasadnutiach a zodpovedný prístup k jej
činnosti, a zaželal veľa úspechov členom VR zvoleným v novom funkčnom období.
V Bratislave 4. 10. 2018

Mgr. M. Veselský, PhD.
predseda VR

