
Zápisnica 
zo zasadnutia Vedeckej rady EÚ SAV,  

ktoré sa uskutočnilo  
 

v stredu 3. septembra 2020 o 13.00 hod.  
online 

 
Prítomní:  
prof. Ing. Ivan Brezina, PhD., Ing. Tomáš Domonkos, PhD., Ing. Karol Frank, PhD., Ing. Karol 
Morvay, PhD., Mgr. Miroslav Štefánik, PhD., Ing. Mária Širaňová, PhD. MA 
Prizvaní:  
Ing. Veronika Hvozdíková, PhD., prof. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA, Ing. Jaroslav Vokoun 
 
 
Navrhnutý program: 

1. Úvod 

2. Výkonové financovanie 

3. Organizácia doktorandského štúdia 

4. Rôzne 

5. Záver 

 
1. Úvod   

Predseda Vedeckej rady EÚ SAV (ďalej VR EÚ SAV) Ing. Karol Frank, PhD. otvoril zasadnutie 
VR a privítal zúčastnených. Prítomní boli 6 členovia VR EÚ SAV, takže zhromaždenie bolo 
uznášaniaschopné.  
 

2. Výkonové financovanie 

V rámci témy výkonového financovania členovia VR EÚ SAV diskutovali s vedením EÚ SAV 
o nasledujúcich problémoch. 

 Ing. Mária Širaňová, PhD. vyzvala vedenie EÚ SAV na zhodnotenie aktuálnej situácie EÚ SAV pri 
rozpise finančných prostriedkov vo výkonovom financovaní. Vedenie EÚ SAV skonštatovalo, že 
súčasná výška váh prislúchajúca výsledkom poslednej akreditácie je pre EÚ SAV výhodná. Vo 
výške publikačných výstupov bol rok 2019 slabším, pričom EÚ SAV takisto nedosahuje optimálne 
výstupy v počet interných a externých doktorandov. Mgr. Miroslav Štefánik, PhD. sa informoval, 
ako prebieha diskusia v rámci 3. oddelenia vied ohľadom úpravy váh. Takisto žiadal vedenie, aby 
sa vyjadrilo k spôsobu distribúcie odmien za výkonové financovanie na úrovni EÚ SAV a vedúcich 
oddelení. Vedenie EÚ SAV skonštatovalo, že diskusia k výkonovému financovaniu zatiaľ prebieha 
bez formálneho uznesenia. Riaditeľ EÚ SAV informoval, že odmeny za výkonové financovanie 
boli v rámci EÚ SAV distribuované dvakrát ročne. Mgr. Miroslav Štefánik, PhD. poznamenal, že 
EÚ SAV v rámci odporúčaní z poslednej akreditácie dostal odporúčanie sústrediť sa na publikácie 
v indexovaných a karentovaných časopisoch, čo v súčasnom nastavení váh výkonového 
financovanie môže negatívne vplývať na distribúciu financií, keďže vydávanie monografií je 
dotovaná v rovnakej výške. Riaditeľ EÚ SAV skonštatoval, že EÚ SAV spolu s Prognostickým 
ústavom SAV presadzujú vyššie váhy pre publikovanie v indexovaných a karentovaných 
časopisoch. Ing. Tomáš Domonkos, PhD. sa vyjadril, že pri publikovaní monografií by mali byť 
dotované prevažne zahraničné monografie. Ing. Karol Frank, PhD. aj prof. Ing. Juraj Sipko, PhD. 



MA zdôraznili, že aj publikovanie monografií je dôležitá časť výstupov vedeckého výskumu. 
Riaditeľ EÚ SAV však zdôraznil, že pre Vedenie EÚ SAV je momentálne dôležitá stimulácia 
k publikovaniu v indexovaných a karentovaných časopisoch. 

Vedenie EÚ SAV s členmi VR EÚ SAV diskutovalo o otázke aktuálnej výšky objemu peňazí 
prerozdeľovaných prostredníctvom výkonového financovania. V rámci tejto diskusie bolo 
skonštatované, že v súčasnosti na EÚ SAV existuje podstav zamestnancov, avšak budúcnosť závisí 
od prebiehajúcej mzdovej reformy SAV.  

Ing. Mária Širaňová, PhD. zdôraznila, že v rámci diskusií k úprave váh výkonového financovania 
by sa malo radšej prejsť na hodnotenie kvality časopisu prostredníctvom Article Influence Score, 
prípadne väčšiu (nelineárnu) diferenciáciu výstupov pomocou Impact Factora. Zároveň je otázne, 
prečo SAV hodnotí publikácie prostredníctvom charakteristík databázy Scopus a nie WoS, ako je 
tomu pri hodnotení publikačných výstupov univerzít. Prof. Ing. Ivan Brezina, CSc. odporúčal, aby 
sa v budúcnosti pristúpilo k bonifikácii článkov iba v 1. a 2. kvartile, ako je tomu v Česku.  

3. Organizácia doktorandského štúdia 

Ing. Mária Širaňová, PhD. predložila na diskusiu návrh dokumentu Indikatívny harmonogram 
organizácie doktorandského štúdia na EÚ SAV (Príloha 1). Členovia VR EÚ SAV sa k dokumentu 
po krátkej diskusii vyjadrili pozitívne a dokument bol jednohlasne schválený v predloženej podobe 
po ústnom hlasovaní. 

UZNESENIE – VR EÚ SAV prerokovala a schválila Indikatívny harmonogram organizácie 
doktorandského štúdia na EÚ SAV. 

4. Rôzne 
VR EÚ SAV diskutovala o návrhu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVŠ SR) 
k zníženiu rozpočtu SAV na rok 2021. VR EÚ SAV vyjadrila znepokojenie nad tým, že dochádza 
k takémuto kroku napriek tomu, že sa počas pandemickej situácie ukázalo, aký dôležitý pre 
prekonávanie pandémie je výskum, ktorý na SAV prebieha.   
 

UZNESENIE – VR EÚ SAV sa negatívne vymedzuje voči návrhu MŠVVŠ SR na krátenie 
rozpočtu SAV na nasledujúce obdobie.  

 
Predseda VR EÚ SAV poďakoval zúčastneným za účasť a ukončil zasadnutie VR EÚ SAV. 
 
 
Vypracovala:  
Ing. Mária Širaňová, PhD. MA  
tajomníčka Vedeckej rady EÚ SAV  
 
 
 

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

 
 
 



Indikatívny harmonogram organizácie doktorandského štúdia na EÚ SAV 

Hlavná aktivita: Aktualizácia zoznamu školiteľov doktorandského štúdia  

Podporné aktivity: výzva vedeckým pracovníkom na uchádzanie sa schválenie za školiteľa, zasadnutie 
VR EÚ SAV a diskusia k schváleniu nových školiteľov, informovanie školiaceho pracoviska o schválení 
nových školiteľov doktorandského štúdia 

Termín:  výzva na vymenovanie za školiteľa – november 
 Zodpovední: vedecký tajomník 

 schválenie školiteľov na zasadnutí VR EÚ SAV  – január 
  Zodpovední: garant doktorandského štúdia, VR EÚ SAV 

 informovanie školiaceho pracoviska  – január 
  Zodpovední: vedecký tajomník 
 
Hlavná aktivita: Vypísanie tém doktorandského štúdia  

Podporné aktivity: výzva schváleným školiteľom doktorandského štúdia na vypísanie tém 
doktorandského štúdia, prerokovanie navrhovaných tém, zaslanie navrhovaných tém 
doktorandského štúdia školiacim pracoviskám, zverejnenie tém doktorandské štúdia na internetovej 
stránke  

Organizácia:  výzva na vypísanie tém – november 
 Zodpovední: vedecký tajomník 

 výber navrhovaných tém na zasadnutí VR EÚ SAV  – január 
  Zodpovední: garant doktorandského štúdia, VR EÚ SAV 

 zaslanie tém školiacim pracoviskám a zverejnenie tém – január 
  Zodpovední: vedecký tajomník, IT správca 
 

Hlavná aktivita: Ročné hodnotenie študentov doktorandského štúdia 

Podporné aktivity:  výzva školiteľom pripraviť ročného hodnotenie študentom doktorandského 
štúdia, prerokovanie hodnotiacich správ na rokovaní VR EÚ SAV, zaslanie správ a stanovisko VR EÚ 
SAV školiacemu pracovisku 

Organizácia:  výzva na prípravu ročných hodnotení – jún 
  Zodpovední: vedecký tajomník, školitelia 
   
 prerokovanie ročných hodnotení na zasadnutí VR EÚ SAV  – júl 
  Zodpovední: garant doktorandského štúdia, VR EÚ SAV, školitelia 
 
 informovanie školiaceho pracoviska  – júl 
  Zodpovední: vedecký tajomník 
 

Hlavná aktivita: Prijímacie konanie pre doktorandské štúdium 

Podporné aktivity:  zabezpečenie účasti zástupcu EÚ SAV na prijímacom konaní na doktorandské 
štúdium na školiacich pracoviskách, zostavenie zoznamu úspešných uchádzačov o doktorandského 
štúdium, informovanie školiacich pracovísk  

Organizácia:  účasť na prijímacom konaní – jún 
 Zodpovední: vedecký tajomník, školitelia 
 
 zostavenie zoznamu uchádzačov  – jún/júl 
  Zodpovední: garant doktorandského štúdia, VR EÚ SAV 
 
 informovanie školiaceho pracoviska – jún/júl 
  Zodpovední: vedecký tajomník 
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