
Zápisnica 

zo zasadnutia Vedeckej rady EÚ SAV,  

ktoré sa uskutočnilo  

 

v stredu 12. júna 2019 o 10.00 hod.  

v kancelárii riaditeľa EÚ SAV 

 

Prítomní:  

Ing. Tomáš Domonkos, PhD., Ing. Karol Frank, PhD., Ing. Karol Morvay, PhD., Ing. Mária 

Širaňová, PhD. MA,  

Prizvaný: 

prof. Ing. Juraj Sipko, PhD. MBA 

 

Navrhnutý program: 

1. Úvod 

2. Výkonové financovanie 

3. Schvaľovanie školiteľov pre doktorandské štúdium na FSEV UK 

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 4 členovia VR EÚ SAV, takže zhromaždenie bolo 

uznášaniaschopné.  

 

2. Výkonové financovanie 

Členovia VR EÚ SAV diskutovali predkladaný dokument Definitívne výsledky výkonového 

hodnotenia vedeckých organizácií 3. OV SAV 2019 (Príloha 1).  

Ing. Karol Frank, PhD. tlmočil dotaz neprítomného člena VR EÚ SAV Mgr. Miroslava Štefánika, 

PhD., ktorý sa týkal otázky vnútorného prerozdelenia dodatočných zdrojov získaných 

z výkonového financovania v rámci EÚ SAV a prípadných transparentných pravidiel prerozdelenia. 

Riaditeľ EÚ SAV predniesol a podporil myšlienku odmeňovania založeného predovšetkým na 

publikáciách článkov v karentovaných vedeckých časopisoch. Zároveň podotkol, že konkrétne 

kontúry ďalšieho hodnotenia pomocou výkonového financovania budú diskutované na stretnutí 

v júli, preto by k týmto veciam mala prebehnúť diskusia v rámci EÚ SAV v jeseni. Predseda VR 

EÚ SAV preto navrhol, aby ďalšia diskusia k výkonovému financovaniu prebehla na zasadnutí VR 

EÚ SAV plánovanom v septembri.  

Ing. Mária Širaňová, PhD. MA poukázala na fakt, že EÚ SAV v rámci výsledkov financovania 

v pomere na celoročný priemerný prepočítaný počet riešiteľov projektov dosahuje veľmi pozitívne 

štvrté miesto, ale v pomere na celoročný priemerný prepočítaný počet zamestnancov je táto pozícia 

o dosť nižšia. Z tohto titulu zdôraznila, že by bolo vhodné sa zaoberať aj detailnejšou analýzou, 

ktorá by tieto výsledky objasnila.  

V rámci diskusie Ing. Tomáš Domonkos, PhD. poukázal na to, že existujú príklady pracovísk, kde 

bol vedením pripravený prehľad na úrovni individuálnych pracovníkov z titulu nákladov ich práce 

a získaných prepočítaných peňažných prostriedkov. Ing. Karol Morvay, PhD. podotkol, že tieto 



iniciatívy však majú negatívny aspekt, keď môžu viesť k tomu, že z pracovísk paradoxne vypudia 

najproduktívnejších pracovníkov.  

Ing. Mária Širaňová, PhD. MA nadniesla otázku ohľadom prípadného termínu novej akreditácie, 

keďže výsledky poslednej akreditácie sa výraznou mierou podieľajú na výsledkoch výkonového 

financovania. Z diskusie vyplynulo, že termín nie je známy a skôr sa asi očakáva úprava  

(zníženie) koeficientu asociovaného s výsledkami poslednej akreditácie v rámci výkonového 

hodnotenia.   

UZNESENIE – VR EÚ SAV prerokovala a berie na vedomie výsledky výkonového 

hodnotenia vedeckých organizácií 3. OV SAV 2019. VR EÚ SAV považuje za dôležité, aby 

boli tieto výsledky a spôsob prerozdelenia získaných financií ďalej diskutované v rámci EÚ 

SAV.   

 

3. Schvaľovanie školiteľov pre doktorandské štúdium na FSEV UK 

Členovia VR EÚ SAV voči finálnej verzii Rámcovej dohody o spolupráci pri realizácii 

doktorandského študijného programu s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity 

Komenského v Bratislave (ďalej FSEV UK) nevzniesli žiadne pripomienky. VR EÚ SAV pozitívne 

vníma, že sa v tomto prípade jedná o medziodborovú spoluprácu v oblasti politických 

a ekonomických vied.  

UZNESENIE – VR EÚ SAV odporúča na schválenie návrh Rámcovej dohody o spolupráci 

pri realizácii doktorandského študijného programu s Fakultou sociálnych a ekonomických 

vied Univerzity Komenského v Bratislave v predloženom znení. 

VR EÚ SAV následne prejednala doručené návrhy na školiteľov pre budúce doktorandské štúdium 

uzatvorené s FSEV UK v nasledujúcom poradí: 

1. Ing. Tomáš Domonkos, PhD. 

2. Ing. Marek Radvanský, PhD. 

3. prof. Ing. Saleh Mothana Obadi, PhD. 

4. Mgr. Miroslav Štefánik, PhD. 

Vyššie uvedení navrhovaní kandidáti boli VR EÚ SAV jednomyseľne schválení za školiteľov.  

V rámci následnej diskusie bol doručený jeden dodatočný návrh na školiteľa pre budúce 

doktorandské štúdium uzatvorené s FSEV UK: 

5. prof. Ing. Juraj Sipko, PhD. MBA 

VR EÚ SAV jednomyseľne schválila prof. Ing. Juraja Sipka, PhD. MBA za školiteľa.  

Schválení školitelia budú požiadaní, aby vypísali témy doktorandských prác do 30.6.2019, aby 

mohli byť zaslané na schválenie na FSEV SAV. Prijímacie konanie bude plánované na koniec 

augusta 2019. 

 

4. Rôzne 

Diskusia k tomuto bodu sa týkala procesných otázok usporiadania doktorandského štúdia a iných 

otázok s tým súvisiacich. Riaditeľ prof. Ing. Juraj Sipko, PhD. navrhol podať návrh na rozšírenie 

spolupráce s FSEV UK v Bratislave potenciálne aj na oblasť výučby. S ohľadom na možný 

pridelený počet prijatých doktorandov na budúci akademický rok pre EÚ SAV bude prof. Ing. Juraj 

Sipko, PhD. túto otázku riešiť s prof. RNDr. Ľubicou Lacinovou, DrSc.  

Ing. Mária Širaňová, PhD. MA podotkla, že do budúcnosti bude potrebné upraviť spôsob vyberania 

kandidátov na doktorandské štúdium na úrovni EÚ SAV v prípade, že z viacerých školiacich 

pracovísk príde odporúčaný vyšší počet potenciálnych doktorandov ako sú kapacity EÚ SAV.  



Predseda VR EÚ SAV Ing. Karol Frank, PhD. na záver poďakoval Ing. Tomášovi Domonkosovi, 

PhD. a riaditeľovi prof. Ing. Jurajovi Sipkovi, PhD. MBA za iniciatívu, aktivitu a ústretovosť pri 

zabezpečovaní novej spolupráce s FSEV UK v rámci doktorandského štúdia. Predseda VR EÚ SAV 

poďakoval zúčastneným členom VR EÚ SAV 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  

 

 

 


