Zápisnica
zo zasadnutia Vedeckej rady EÚ SAV,
ktoré sa uskutočnilo
vo štvrtok 31. mája 2018 o 10.30 hod.
v knižnici EÚ SAV
Prítomní:
prof. Ing. Ivan Brezina, CSc. (do bodu 6 – Doktorandské štúdium),
Ing. Tomáš Domonkos, PhD.,
Ing. Karol Frank, PhD.,
Ing. Ivan Okáli, DrSc. (do bodu 6 – Doktorandské štúdium),
Ing. Mária Širaňová, PhD. MA,
Mgr. Miroslav Štefánik, PhD.

Program zasadnutia:
1. Úvod
2. Výkonové financovanie
3. Transformácia EÚ SAV na v.v.i.
4. Personálne zmeny vo VR v súvislosti s transformáciou
5. Ekonomický časopis
6. Rôzne
7. Záver
1. Úvod
Predseda Vedeckej rady EÚ SAV (ďalej VR EÚ SAV) Ing. Karol Frank, PhD. otvoril zasadnutie VR
a privítal zúčastnených. Prítomných bolo 6 zo 7 členov VR EÚ SAV, takže zhromaždenie bolo
uznášaniaschopné.
2. Výkonové financovanie
Predseda VR EÚ SAV otvoril diskusiu k výsledkom výkonového financovania za rok 2017. Mgr. Miroslav
Štefánik, PhD. poukázal na potrebu informovania o výsledkoch výkonového financovania na úrovni
individuálnych pracovníkov a zároveň na možnosť zrealizovania prepočtu príspevku jednotlivých
tvorivých pracovníkov Ústavu k celkovým výsledkom EÚ SAV. Prof. Ing. Ivan Brezina, CSc. podporil
myšlienku informovanosti o výsledkoch výkonového financovania na Ústave. Ing. Ivan Okáli, DrSc.
vyzdvihol potrebu podpory medzinárodnej spolupráce ako nástroja k rozšíreniu a prehĺbeniu publikačnej
činnosti. Ing. Mária Širaňová, PhD. MA navrhla zosúladenie individuálneho výkazu pracovníka
odovzdávaného každoročne vedúcim oddelení s kritériami uplatňovanými pri výkonovom financovaní.
V rámci nadväzujúcej diskusie sa otvorila otázka každoročného zostavovania Výročnej správy EÚ SAV,
a to predovšetkým časového priebehu zostavovania správy, ako aj kvality vstupov potrebných na
zostavenie Výročnej správy EÚ SAV. Ing. Ivan Lichner, PhD., člen AO EÚ SAV, predniesol návrh na
vypracovanie sústavy pokynov, v ktorej by boli bližšie špecifikované najdôležitejšie súčasti hodnotenia
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pracovníkov tvoriacich výstup Výročnej správy, ako aj procesné kroky vedúce k zostaveniu Výročnej
správy EÚ SAV.
Ing. Veronika Hvozdíková, PhD., člen AO EÚ SAV, poskytla bližšie informácie týkajúce sa vysokého
počtu publikácií v časopisoch 1. kvartilu v prípade Filozofického ústavu, ktoré sú dosahované
preferovaním publikovania vo viacerých prvokvartilových časopisoch pred konferenčnými príspevkami
a monografiami. Zároveň informovala o budúcej diskusii týkajúcej sa bližšieho špecifikovania
vykazovania objemu peňazí z kontrahovaného výskumu a výkonového hodnotenia v oblasti
doktorandského štúdia.
Na základe prebehnutej diskusie sa VR EÚ SAV uzniesla na nasledovnom:
UZNESENIE 1: VR EÚ SAV odporúča Vedeniu EÚ SAV, aby došlo k zmene procesu vypracovania
individuálnych pokladov slúžiacich pre potreby prípravy Výročnej správy EÚ SAV, a to tak
z pohľadu časového rámca činností, krokov potrebných na skoré zostavenie Správy, ich obsahu, ako
aj špecifikácie charakteru najlepších výstupov z pohľadu toho, aké nové poznatky boli objavené
a ako výsledky prispeli k prehĺbeniu a rozšíreniu doterajšieho poznania.
UZNESENIE 2: VR EÚ SAV odporúča Vedeniu EÚ SAV informovať o výsledkoch výkonového
financovania, a to tak na úrovni celého EÚ SAV, ako aj na úrovni individuálnych tvorivých
pracovníkov z pohľadu ich vedeckého príspevku k celkovým výsledkom EÚ SAV prostredníctvom
zodpovedných riadiacich pracovníkov.
UZNESENIE 3: VR EÚ SAV bude iniciovať stretnutie VR EÚ SAV a Ústavnej rady EÚ SAV
v neskôr určenom termíne na jeseň 2018 z titulu diskusie o potrebe analýzy výsledkov Výkonového
financovania z pohľadu vedeckej činnosti EÚ SAV.
3. Transformácia EÚ SAV na v.v.i.
VR EÚ SAV diskutovala o procese nastávajúcej voľby do prvej Správnej rady EÚ SAV po prebehnutí
transformácie EÚ SAV. VR EÚ SAV sa uzniesla na nasledujúcom:
UZNESENIE 4: Voľby členov do prvej Správnej rady EÚ SAV sa budú konať 11.7.2018 a ich
zabezpečenie bude prebiehať s ohľadom na platné zásady voľby do prvej Správnej rady ako sú
špecifikované vo Vzorovom volebnom a nominačnom poriadku na funkciu člena správnej rady v.v.i.
UZNESENIE 5: VR EÚ SAV týmto vyzýva Vedenie EÚ SAV na zabezpečenie dostatočnej účasti
členov AO EÚ SAV na voľbách do prvej Správnej rady EÚ SAV.
4. Personálne zmeny vo VR v súvislosti s transformáciou
Z titulu prebiehajúcej transformácie EÚ SAV na v.v.i. a opätovnej voľby na neobsadené miesto interného
člena VR EÚ SAV prebehla diskusia o procese voľby neobsadeného miesta interného člena VR EÚ SAV.
V rámci diskusie boli predložené 2 modely možného riešenia tejto situácie.
Model A – doplňujúca voľba člena VR EÚ SAV sa uskutoční na 1 miesto interného člena VR EÚ SAV
v súlade so Zásadami voľby do VR EÚ SAV platnými do 30.6.2018, aby bola dodržaná štruktúra VR EÚ
SAV v členení 5 interných členov a 2 externí členovia.
Model B – doplňujúca voľba člena VR EÚ SAV sa uskutoční na 1 miesto externého člena VR EÚ SAV
v súlade so Zásadami voľby do VR EÚ SAV platnými od 1.7.2018, aby bola dodržaná štruktúra VR EÚ
SAV v členení 4 interní členovia a 3 externí členovia.
Výsledky verejného hlasovania VR EÚ SAV sú nasledovné:
Model A – 6 hlasov
Model B – 0 hlasov
Na základe vyššie uvedeného sa VR EÚ SAV uzniesla na nasledujúcom:
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UZNESENIE 6: Doplňujúce voľby do VR EÚ SAV na 1 miesto interného člena VR EÚ SAV sa budú
konať 20.6.2018 a ich zabezpečenie bude prebiehať s ohľadom na Zásady voľby do Vedeckej rady
platné do 30.6.2018.
UZNESENIE 7: VR EÚ SAV týmto vyzýva Vedenie EÚ SAV na zabezpečenie dostatočnej účasti
členov AO EÚ SAV na doplňujúcich voľbách do Vedeckej rady EÚ SAV.
5. Ekonomický časopis
Ing. Mária Širaňová, PhD. MA otvorila otázku fungovania Ekonomického časopisu s ohľadom na
transformáciu EÚ SAV na v.v.i., a to tak z titulu vykonania potrebných procesných úkonov, ako aj
budúceho smerovania Ekonomického časopisu reflektujúc prijatú Stratégiu EÚ SAV na obdobie rokov
2018-2022. Ing. Karol Frank, PhD. informoval VR EÚ SAV o plánovanom stretnutí predsedov vedeckých
rád EÚ SAV a Centra spoločenských a psychologických vied SAV a šéfredaktora Ekonomického
časopisu, na ktorom sa predmetné otázky budú riešiť. Ing. Tomáš Jeck, PhD., člen AO EÚ SAV, ako
výkonný redaktor Ekonomického časopisu informoval VR EÚ SAV o súčasnom stave ohľadom
procesných úkonov potrebných z titulu transformácie EÚ SAV na v.v.i. Zároveň informoval o možnosti
internacionalizácie redakčnej rady z titulu potreby voľby nových členov Redakčnej rady Ekonomického
časopisu, tvorby špeciálneho vydania (napr. tematicky zameraného), otázke tematicky špecializovaných
ko-editorov a implementácie nového redakčného systému. S ohľadom na potrebnú prítomnosť
šéfredaktora Ekonomického časopisu pri diskusii na predmetné otázky sa VR EÚ SAV uzniesla na
nasledovnom:
UZNESENIE 8: VR EÚ SAV bude iniciovať stretnutie VR EÚ SAV so šéfredaktorom a výkonným
redaktorom Ekonomického časopisu v neskôr určenom termíne na jeseň 2018. Z tohto titulu VR EÚ
SAV požaduje dodanie podkladov týkajúcich sa minulej výkonnosti a potenciálneho budúceho
smerovania Ekonomického časopisu na základe vybraných kvalitatívnych a kvantitatívnych
ukazovateľov.
6. Rôzne
V rámci bodu rôzne sa diskutovali viaceré témy, ktoré sú v kompetencii VR EÚ SAV.
Ing. Ivan Okáli, DrSc. navrhol vyzvať novo vymenovaného riaditeľa EÚ SAV na prezentáciu vízie
riaditeľa EÚ SAV o budúcom vedeckom smerovaní EÚ SAV. V rámci prezentácie a diskusie by sa malo
jednať predovšetkým o analytický pohľad na zhodnotenie doterajšieho fungovania Ústavu a predstavy
nového Vedenia ústavu o budúcom smerovaní Ústavu. Ivan Brezina navrhol rozšíriť diskusiu s riaditeľom
EÚ SAV o diskusiu týkajúcu sa predstavy budúcej spolupráce medzi VR EÚ SAV s Vedením EÚ SAV.
Mgr. Miroslav Štefánik, PhD. otvoril otázku iniciatívy VR EÚ SAV pri riešení sporných otázok a kontroly
úloh uložených VR EÚ SAV. Ing. Tomáš Domonkos, PhD. vyjadril potrebu prijatia dlhodobého plánu
činnosti práce a fungovania VR EÚ SAV. Táto téma bude ďalej diskutovaná na najbližšom stretnutí VR
EÚ SAV, ako aj v rámci stretnutia Vedenia EÚ SAV a VR EÚ SAV.
UZNESENIE 9: VR EÚ SAV bude iniciovať stretnutie VR EÚ SAV s novo vymenovaným
riaditeľom EÚ SAV týkajúce sa analytického zhodnotenia doterajšieho fungovania Ústavu,
prezentácie vízie riaditeľa EÚ SAV o budúcom vedeckom smerovaní Ústavu a predstavu spolupráce
s VR EÚ SAV v neskôr určenom termíne na jeseň 2018.
Ing. Veronika Hvozdíková, PhD., člen AO EÚ SAV, otvorila otázku zabezpečenia doktorandského štúdia
na EÚ SAV a spolupráce pri zabezpečení doktorandského štúdia s Národohospodárskou fakultou
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Ekonomickej univerzity v Bratislave (NHF EÚ v Bratislave). S ohľadom na sporné otázky týkajúce sa
aktuálnej možnosti vypísania tém doktorandského štúdia zo strany EÚ SAV, ako aj organizácie
prijímacieho konania na doktorandské štúdiu zabezpečované v spolupráci s NHF EÚ v Bratislave sa
členovia VR EÚ SAV zhodli na potrebe komunikácie a vyriešenia týchto otázok s vedením NHF EÚ v
Bratislave v čo najskoršom možnom termíne. V prípade možnosti zorganizovania prijímacieho konania na
doktorandské štúdium so začiatkom v ak. roku 2018/2019 musí zo strany EÚ SAV pritom prísť
k urýchlenému vykonaniu sledu krokov, ktoré by umožnili zabezpečenie organizácie prijímacieho konania
na toto doktorandské štúdium.
Z tohto titulu sa VR EÚ SAV uzniesla na nasledovnom:
UZNESENIE 10: VR EÚ SAV týmto poveruje predsedu VR EÚ SAV na diskusiu s riaditeľom EÚ
SAV, prípadne vedením NHF EÚ v Bratislave týkajúcu sa vyriešenia sporných otázok organizácie
prijímacieho konania na doktorandské štúdium, ako aj úpravu budúcej spolupráce pri
zabezpečovaní doktorandského štúdia s NHF EÚ.
UZNESENIE 11: VR EÚ SAV žiada Vedenie EÚ SAV o predloženie návrhu aktualizovaných zmlúv
o doktorandskom štúdiu zabezpečovanom v spolupráci s NHF EÚ v Bratislave do dátumu 10.6.2018.
V prípade súčinnosti zo strany NHF EÚ v Bratislave sa VR EÚ SAV uzniesla na nasledovnom:
UZNESENIE 12a: VR EÚ SAV zabezpečí vypracovanie zoznamu ponúkaných tém od schválených
školiteľov doktorandských prác pre ak. rok 2018/2019 do 6.6.2018.
UZNESENIE 12b: VR EÚ SAV zabezpečí predloženie zoznamu ponúkaných tém doktorandských
prác pre ak. rok 2018/2019 na prerokovanie spoločnej Odborovej komisii a navrhne spôsob
schválenia per-rollam do 8.6.2018
UZNESENIE 12c: VR EÚ SAV bude iniciovať vykonanie prijímacieho konania na doktorandské
štúdium zabezpečované v spolupráci s NHF EÚ v Bratislave pre ak. rok 2018/2019 najneskôr
v priebehu septembra 2018.
S ohľadom na potrebu zvyšovania kvality doktorandského štúdia uskutočňovanom na EÚ SAV sa VR EÚ
SAV zhodla na potrebe priebežnej prezentácie výsledkov vedeckého bádania zo strany doktorandov pred
tvorivými pracovníkmi EÚ SAV vo forme interného semináru.
UZNESENIE 13: VR EÚ SAV odporúča vytvorenie regulárneho a opakujúceho sa interného
semináru pre doktorandov EÚ SAV ako priestoru na prezentáciu ich priebežných výsledkov
vedeckého bádania.
Ing. Veronika Hvozdíková, PhD. informovala členov VR EÚ SAV o potrebe aktualizácie internej
smernice týkajúcej sa vykazovania výsledkov publikačnej činnosti v systéme EPCA. VR EÚ SAV sa na
základe diskusie uzniesla na nasledovnom:
UZNESENIE 14: VR EÚ SAV vyjadrila potrebu zabezpečiť aktualizáciu internej smernice EPCA
v oblasti sporných prípadov evidencie publikačnej činnosti (ohlasy v FAI a jednotné evidovanie
výstupov kontraktového výskumu).
7. Záver
Predseda VR EÚ SAV poďakoval zúčastneným členom VR EÚ SAV a ukončil zasadnutie VR EÚ SAV.
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Vypracovala:
Ing. Mária Širaňová, PhD. MA
tajomníčka Vedeckej rady EÚ SAV

Ing. Karol Frank, PhD.
predseda Vedeckej rady EÚ SAV
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