
Zápisnica zo zasadnutia VR 22. 10. 2018 
 

Prítomní: J. Pauer, E. Smolková, J. Vydrová, M. Vacek, M. Szapuová, M. Chabada, 
Program: 1. Voľba zástupcu VR FiÚ SAV v komisii pre výberové konanie na voľbu riaditeľa FiÚ SAV 

   2. Ostatné 
 
Vedenie otvoril predseda VR, rokovanie sa konalo na FiÚ od 10. hod.  
1. VR bola oslovená na nominovanie člena do komisie pre výberové konanie na voľbu riaditeľa (do 31. 
10.). Predseda VR navrhol F. Novosáda, E. Smolková navrhla M. Vaceka. Voľby prebehli podľa 
dohodnutých pravidiel tajným hlasovaním s výsledkom: 
F. Novosád: 2 hlasy 
M. Vacek: 4 hlasy 
O nominovaní člena VR informuje predseda VR predsedníctvo. 
 
2. Na úvod spomenul predseda VR list riaditeľa adresovaný VR, ktorého obsah zobral na vedomie 
a na najbližšie stretnutie VR bude poslaná p. riaditeľovi pozvánka na spoločné stretnutie. 
 
Prebehla diskusia o interných záležitostiach VR súvisiacich so štatútom VR a pravidlami voľby do VR, 
ktoré boli predmetom diskusie aj na stretnutí AO 18. 10. 2018. Externí členovia boli informovaní 
o tom, že pripomienkovanie dokumentov prebieha do 26. 10. na adresu sekretariátu (dátum bol po 
rokovaní VR posunutý mailom M. Vaceka na 2. 11.). J. Pauer rozpošle návrhy štatútu, volebného 
poriadku a úpravy F. Novosáda M. Szapuovej a M. Chabadovi. 
 
J. Vydrová sa spýtala na podnety k písaniu zápisníc zo zasadnutí VR, ku ktorým nevyjadrili námietky. 
 
Ďalšia diskusia sa týkala zámerov podávaných výskumných projektov, ku ktorým sa má vyjadrovať VR. 
E. Smolková sa vyjadrila proti hlasovaniu per rollam. M. Chabada navrhol, aby sa stanovili interné 
termíny odovzdávania podkladov pre VR, čo sa dá vopred naplánovať pri pravidelných výzvach, ako 
sú VEGA a APVV. Pri vyššom počte projektov za krátky čas, resp. pri malom časovom rámci nie je 
možné, aby sa zvolávali riadne zasadnutia VR. Témou bol aj spôsob vyjadrovania sa k zámerom 
projektov, ktoré majú byť v súlade s vednou politikou ústavu, ale nemali by sa tematicky 
obmedzovať. J. Vydrová spomenula ich význam pre tvorbu dokumentov ústavu. M. Chabada navrhol, 
aby sa prípadne pri projekte zvolil zástupca z oddelenia, ktorý by o ňom informoval pred VR. 
 
VR sa na najbližšom stretnutí vráti k Stratégii rozvoja výskumu. 
 
Predbežne je najbližšie stretnutie naplánované na 12., resp. 26. 11. 2018. 
 
Predseda VR informoval o komunikácii pri vzniknutom probléme pomeru externých a interných 
členov VR pri opätovnom návrate k pravidlám spred 30. 6. 2018 a o vzdaní sa členstva L. Bielika. VR to 
zobrala na vedomie. 
 
M. Vacek odišiel z rokovania o 11:00 z dôvodu účasti na konferencii. 
 
Záver rokovania sa týkal diskusie o aktuálnom stave na akadémii pri transformácii na vvi. 
 
Predseda VR uzavrel rokovanie a poďakoval prítomným za aktívnu účasť. 
 
 
Schválil: J. Pauer 
V Bratislave, zápisnica vyhotovená dňa 26. 10. 2018 
Zapísala: J. Vydrová, overil: M. Vacek 


