
Zápisnica 

zo zasadnutia Vedeckej rady EÚ SAV, v.v.i. 

ktoré sa uskutočnilo  

 

v utorok 7. júna 2022 o 10.00 hod.  

online 

Prítomní:  

Ing. Tomáš Domonkos, PhD., Ing. Karol Frank, PhD., doc. Ing. Martin Lábaj, PhD., prof. Ing. 

Štefan Lyócsa, PhD., Ing. Filip Ostrihoň, PhD. 

Ospravedlnená: 

Mgr. Lucia Fašungová. PhD. 

Prizvaní: 

Ing. Boris Hošoff, PhD., Mgr. Tomáš Miklošovič, PhD., Ing. Mária Širaňová, MA., PhD., Mgr. 

Miroslav Štefánik, PhD., Ing. Jaroslav Vokoun 

Navrhnutý program: 

1. Úvod 

2. Prerokovanie vedeckých výstupov k akreditácii EÚ SAV, v.v.i. za roky 2016-2021  

3. Voľba predsedu VR EÚ SAV, v.v.i. 

4. Záver 

1. Úvod  

Podpredseda Vedeckej rady EÚ SAV, v.v.i. (ďalej VR EÚ SAV, v.v.i.) Ing. Karol Frank, PhD. 

otvoril zasadnutie VR a privítal zúčastnených.  

2. Prerokovanie vedeckých výstupov k akreditácii EÚ SAV, v.v.i. za roky 2016-2021 

V tomto bode sa prerokoval výber najvýznamnejších prác za roky 2016-2021 podľa nasledovných 

kritérii: 

- základný a aplikovaný výskum 

- podľa počtu ohlasov – Ing. Mária Širaňová, MA., PhD. upozornila na to, aby sa filtrovali 

citácie, majú sa vybrať publikácie s ohlasmi mimo pracoviska, bez autocitácií 

- umiestnenie publikácie 

- menej kvantitatívne publikácie podľa zamerania ústavu 

- knižné publíkácie a články. 

 

Vybralo sa 36 výstupov do akreditačného dotazníka v týchto kategóriách: 

a) AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách – 1 výstup 

b) AAB Vedecké monografie vydané  v domácich vydavateľstvách – 11 výstupov 

c) ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách – 3 

výstupy 

d) ADCA Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (impaktované) – 15 

výstupov 

e) ADDA Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch (impaktované) – 1 výstup 

f) ADMA Vedecké práce v zahraničných impaktovaných časopisoch registrovaných 

v databázach Web of Science alebo SCOPUS – 2 výstupy 



g) ADMB Vedecké práce v zahraničných neimpaktovaných časopisoch registrovaných 

v databázach Web of Science alebo SCOPUS – 2 výstupy 

h) FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, 

slovníky, zborníky, atlasy ...) – 1 výstup 

 

- autori najvýznamnejších prác majú napísať anotáciu k jednotlivým prácam  

- vedúci oddelenia majú opísať aktivity oddelenia za obdobie 2016-2021. 

 

Mgr. Miroslav Štefánik, PhD. (ďalej riaditeľ EÚ SAV, v.v.i.) navrhol, aby vedúci oddelení vybrali aj: 

- 10 iných vedeckých výstupov (bod 2.1.5 Zoznam iných vedeckých výstupov 

v akreditačnom dotazníku) 

- 10 najdôležitejších aktivít, ktoré dokumentujú medzinárodný a národný význam 

(konferencie atď.) 

3. Voľba predsedu VR EÚ SAV 

Vedecká rada zvolila štyrmi hlasmi za nového predsedu VR EÚ SAV, v.v.i. Ing. Karola Franka, 

PhD.  

4. Záver 

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

v.v.i. 

 

 

 

 

Ing. Karol Frank, PhD.  

predseda Vedeckej rady EÚ SAV, v.v.i.  


