S T A N O V 1 S K O

,
ZV ROH pri EU CEFV SAV k materiálom,
ktor~ 1.11.1983 po,
stúpil na posúdenie ZV riaditel EU CEFV SAV pod názvom:
1. Zriadenie CEFV SAV ako vedeckého pracoviska
2. Zriadenie THS CEFV pAV
3. Priestorové rozmiestnenie skladov
4.

Odovzdanie majetku

...

1. Stanovisko ZV ROH k predloženým materiálom všeobecne
V materiáloch chýba zdôvodnenie, resp. dôvodová správa,
bez ktorých sa tieto nedajú posudzovat, pretože nie je jasné, co sa touto akciou sleduje. Nie je jasné, preco vôbec je
potrebné materiály posudzovat. Okrem toho chýba v nich, kto
ich vypracoval, podla akých zásad a podla akého, prípadne už
osvedceného vzoru. Nie je jasné, kto z Centra tieto materiály ZV ROH poslal. Nie je v nich zmienka o spolocenských organizáci2c~:, které neoddelitelne k pracoviskám patria.
II. Stanovisko ZV ROH k jednotlivým materiálom
1. Centrwn ako vedecké pracovisko
V predložených materiáloch sa nenachádza nic, co by sa
týkalo zriadenia Centra ako vedeckého pracoviska. Nebol daný k dispozícii žiaden materiál, kde by sa hovorilo nieco o
koncepcii a poslaní konkrétneho CEPY SAV. Nie je tu uvedený
ani len zoznam úloh, ktoré sa v rámci CEFV rie~ia'a z ktorého by bolo vidiet, že CEFV SAV vedeckým pracoviskom je.
2. THS a schéma Centra

I.1ateriályv tejto casti sú úplne nepochopitelné. Nie je
jasné, ci pracoviská majú byt organizované podla doterajšieh
ústavov, alebo sektorov (pokial tieto vôbec existujú). Ani riaditelia ani vedúci sektorov nemajú žiaden aparát, dokonca ani
len jednu sekretárku, nie je tu žiadne prepojenie na adminis-
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tratívu,'
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len cez riaditelaéentra.. Zo sChémy vyplýva, že

funkcie riaditelov

sú zbytoché, je preto nepochop~telné,

že ich pocet by sa mal naopak dalej zvyšovat'.

Dalej, ak
zástupca riaditela Centra pre výskum má riadit' cinnost'

dielni, skvapalnovaca" EMG",...
(ako ich predstavuje

~

pptom obycajni

riadi teli'a

schéma). sú nielen zbytocni, ale môžu

navyše predstavovat vážnu administrativnu brzdu pri operativnom styku medzi vedeckými útvarmi a pomocnými útvarmi.
Zo psychológie je známe, že zmena zamestnania, a teda

aj reorg~nizácie, obavy.o bu,dúce miesto, atd., spôsobujú
u cloveka (okrem straty životného druha a rozvodu) jeden z
najvážnejšich

stresov. Odborovú organizáciu preto musia zau-

jímat aj budúce pracovné podmienky zamestnancov. Z tohoto
hladiska chýbajú v návrhu THS mená, chýba priestorové rozmiestnenie po ústavoch, ako je tomu v pripade skladov. Nehovori
sa nic, akÝm spôsobom budú riešené niektoré vážne

, .

problémy, ktoré napr. na EUCEFV
možnujú, prácu výskumného

SAV brzdia, casto až zne-

úseku, ako napr. zásobovanie. V

návrhu nie je urobený rozbor, ci vôbec a ked, tak nakolko,
sa zefektivni práca administrativy, samozrejme vo vzt'ahu
k
výskumnému úseku. Nie je povedané nic o tom, kolko sa návrhom ušetri v administrative ludi, ktori by pripadne mohli
byt preradeni do výskumného úseku.
Celkove rastie pocet riaditelov a vedúcich funkcii v
administrative, comU zodpovedajú aj prislušné platové zatriedenia. Nehovori

sa však nic o tom, odkial sa na tieto

platy zoberú peniaze, kolko dá na to ÚP SAV a kolko~pôjde
na Úkor všetkých ostatných zamestnancov. V návrhu je preto
treba vycislit nielen úsporu ludskej kapacity, ale ,aj úsporu mzdových prostriedkov.

J.

Priestorové rozde-lenie skladov
Na tomto priklade vidiet, co by nás ocakávalo v pripa-

de spolocnej administrativy, miesto chodenia na jednu chodbu v jednom ústave, chodenie po troch ústavoch.

4.

Odovzdanie majetku

...

Nás sa netýka.

III. Záver
Sme výskumné pracovisko,

a preto je bezpodmienecne nut-

né riešit: naj prv problémy výskumu a až potom, v náväznosti,
problémy administratívy, a nie naopak, riešit administratívu a problémy vjskmúného úseku a vedeckých pracovísk prípadne vôbec nie. Je logické, že ak má byt Centrum vedeckým pracoviskom ako celok, je potrebné pre organizovat najprv výskwnný úsek. Logickým by tiež bolo, aby tento bol organizovaný
podla príbuzných vedeckých oborov a nie podla osobných záujmov. Príkladom by mohlo byt vytvorenie útvaru (napr. sektoru),
do ktorého by bola zaclenená silná aj slabá supravodivost a
nízke teploty. Je samozrejmé, že na cele Centra s vyše 400
ludmi by mal byt riaditel na plný úväzok.
Vzhladom na anonymitu materiálov nie je jasné, kto ponesie zodpovednost za dôsledky navrhovanej reorganizácie na
pracovné výsledky výskvJJmého úseku. V súvislosti s týmto nie
je teda jasné, ci sa uvažuje s navrhovanou reorganizáciou
ako s poslednou, alebo sa predpokladajú dalcie.
Celkove, podla nášho názoru, takýto materiál nemal byt
daný na posudzovanie.

IV. Hávrh~ ZV Jl.9H na clalcí postup.
1. stornovat materi,ily (6.1, 2 a 3), ktoré boli dané na posudzovanie a zastavit ihned všetky kroky, podnikané len
okolo

TI-IS.

2. Vymenovat )wmisiu, zloženÚ z popredných vedeckých pracovníkov
jednotlivých ústavov
a zástupcov spolocenských organizácií, ktorá by v l. etape, napr. v priebehu r.1984,
spracovala na pošadovanej

úrovni a prognosticky koncepciu
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CEFV SAV a to v neoddelitelnej

náväznosti na pripravova-

nú 8. 5RP. Využit pritom aj bohaté skúsenosti tých pracovníkov, ktorí pracovali dlhodobo v zahranicí.
3. Po vyjasnení vedeckej konoepcie Centra a z toho vyplývajúcej vhodnej organizácie výskumného úseku, v II~ etape,
napr. v 1. polroku 1985, Vypracovat návrh organizácie adDlinistrativy a modelu fungovania spolocenských organizácií. tak, aby CE:F'V SAV (aleboÚE:li'VSAV) mohol zacat fungovat ako jeden silný a jédnoliaty
Predpokladáme,

celok od 1. 1. 1986.

že takýmto postupom by sa znížila

pravdepodobnost nutnosti dalšej reorganizácie v súvislosti s rastúcimi požiadavkami, ktoré vedecko-technická revolúcia bude na takýto ústav v budúcnosti klást.

ZV ROH schválil dna 17. 11. 1983
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Ing. M. J\rgel, CSc.
predseda ZV ROH

Co:

riaditel

CEi]1VSAV,

akad.

ZO KSS pri :sÚ CEli'VSAV

O. Benda

