
Zápisnica 

zo zasadnutia Vedeckej rady EÚ SAV,  

ktoré sa uskutočnilo  

 

v pondelok 21. júna 2021 o 14.00 hod.  

videokonferenčne 

Prítomní:  

Ing. Tomáš Domonkos, PhD., Mgr. Lucia Fašungová. PhD., doc. Ing. Martin Lábaj, PhD., Ing. Filip 

Ostrihoň, PhD., Mgr. Miroslav Štefánik, PhD. 

Prizvaní: 

prof. Ing. Saleh Mothana Obadi, PhD., prof. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA., Ing. Jaroslav Vokoun, 

prof. Dr. Ing. Menbere Workie Tiruneh, PhD. 

Ospravedlnení: Ing. Karol Frank, PhD., prof. Ing. Štefan Lyócsa, PhD. 

Navrhnutý program: 

1. Úvod 

2. Prerokovanie hodnotiacich hárkov doktorandov 

3. Prerokovanie podkladov o uchádzačoch o doktorandské štúdium 

4. Rôzne 

5. Záver 

1. Úvod  

Predseda Vedeckej rady EÚ SAV (ďalej VR EÚ SAV) Mgr. Miroslav Štefánik, PhD. otvoril 

zasadnutie VR a privítal zúčastnených a vysvetlil kontext organizácie doktorandského štúdia 

v dvoch študijných programoch EÚ SAV; v spolupráci s Národohospodárskou fakultou 

Ekonomickej univerzity v Bratislave (NHF EUBA) a Fakultou sociálnych a ekonomických vied 

Univerzity Komenského (FSEV UK). 

2. Prerokovanie hodnotiacich hárkov doktorandov  

VR EÚ SAV spolu s Garantom doktorandského štúdia, vedením EÚ SAV a so školiteľmi 

doktorandov prerokovala hodnotiace hárky jednotlivých doktorandov: 

Ing. Dávid Hojdan – študent na NHF EUBA, interný doktorand na EÚ SAV, školiteľom je prof. Dr. 

Ing. Menbere Workie Tiruneh, PhD.  

Školiteľ informoval, že doktorand absolvoval internú obhajobu projektu dizertačnej práce na EÚ 

SAV, termín dizertačnej skúšky je stanovený na 30. 6. 2021 v súlade so študijným plánom.  

EÚ SAV v prípade doktoranda navrhuje pokračovať v štúdiu v zmysle schváleného študijného 

plánu.  

Ing. Peter Martiška – študent na NHF EUBA, externý doktorand na EÚ SAV, školiteľom je Mgr. 

Miroslav Štefánik, PhD. 

Školiteľ informoval, že doktorand postupuje v súlade so študijným plánom. 

EÚ SAV v prípade doktoranda navrhuje pokračovať v štúdiu v zmysle schváleného študijného 

plánu.  

Raman Herasimau – študent na FSEV UK, interný doktorand na EÚ SAV, školiteľom je Ing. 

Tomáš Domonkos, PhD. Hodnotiaci hárok bude skompletizovaný po absolvovaní študijnej časti 

najneskôr do konca augusta 2021.  



VR EÚ SAV uzavrela bod hodnotiacich hárkov. Hodnotiace hárky skompletizované dodatočne 

v priebehu leta budú prerokované per rollam.  

3. Prerokovanie podkladov o uchádzačoch o doktorandské štúdium 

V tomto bode VR EÚ SAV predložila na diskusiu podklady o uchádzačoch o doktorandské 

štúdium.  

Ivana Gondášová – prijatá na FSEV UK, školiteľom by mal byť prof. Ing. Saleh Mothana Obadi, 

PhD., VR EÚ SAV, garant doktorandského štúdia a riaditeľ EÚ SAV odporúčajú prijatie študentky 

na internú formu doktorandského štúdia. 

Ľuboš Littera – prijatý na FSEV UK, školiteľom by mal byť Ing. Marek Radvanský, PhD., VR EÚ 

SAV, garant doktorandského štúdia a riaditeľ EÚ SAV odporúčajú prijatie študenta na externú 

formu doktorandského štúdia.  

Vedenie EÚ SAV oznámi FSEV UK rozhodnutie EÚ SAV o prijatí študentov na dennú, aj externú 

formu doktorandského štúdia. 

Riaditeľ EÚ SAV informoval, že EÚ SAV má na tento rok alokované dve miesta na internú formu 

doktorandského štúdia. 

Dňa 2. 7. 2021 je plánované prijímacie konanie na doktorandské štúdium na NHF EUBA. 

V študijnom programe NHF EUBA evidujeme záujem jedného uchádzača na internú formu 

doktorandského štúdia (Ing. Vladimír Šebo) a jedného uchádzača na externú formu doktorandského 

štúdia (Ing. Ján Maskaľ). Po úspešnom absolvovaní prijímacích pohovorov EÚ SAV má kapacitu 

prijať oboch uchádzačov na túto formu štúdia. 

4. Rôzne 

Ing. Tomáš Domonkos, PhD. navrhol pridať ďalší bod do programu zasadnutia: organizovanie 

druhého kola prijímacieho konania na doktorandské štúdium. Zasadnutie sa zhodlo, že v tomto 

akademickom roku EÚ SAV nebude žiadať FSEV UK o zorganizovanie druhého kola 

prijímacieho konania, nakoľko sa očakáva naplnenie kapacít interného doktorandského štúdia 

v rámci prvého kola.  

Prof. Ing. Saleh Mothana Obadi, PhD. navrhol, aby agendu doktorandského štúdia mala na starosti 

jedna z asistentiek EÚ SAV. Prof. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA prisľúbil touto agendou poveriť 

Lenku Bartošovú. 

Doc. Ing. Martin Lábaj, PhD. informoval Zasadnutie o zmenách v organizácii doktorandského 

štúdia súvisiacich s prechodom na nový systém akreditácie. Okrem iného, bude štúdium v novom 

modeli prebiehať výlučne v anglickom jazyku.  

5. Záver 

Predseda VR EÚ SAV poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie VR EÚ SAV. 

 
Mgr. Miroslav Štefánik, PhD.  

predseda Vedeckej rady EÚ SAV  


