
Zápisnica 
zo zasadnutia Vedeckej rady EÚ SAV,  

ktoré sa uskutočnilo  
 

vo štvrtok 28. novembra 2019 o 13.00 hod.  
v knižnici EÚ SAV 

 
Prítomní:  
Ing. Tomáš Domonkos, PhD., Ing. Karol Morvay, PhD., Ing. Karol Frank, PhD., Ing. Ivan Okáli, 
DrSc., Ing. Mária Širaňová, PhD. MA, Mgr. Miroslav Štefánik, PhD. 
Ospravedlnený: 
prof. Ing. Ivan Brezina, CSc. 
 
Navrhnutý program: 

1. Úvod 

2. Voľba členov do Komisie VEGA 

3. Voľba členov do Komisie na posudzovanie vedeckých kvalifikačných postupov na EÚ SAV 

4. Doktorandské štúdium 

5. Rôzne 

6. 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 členov VR EÚ SAV, takže zhromaždenie bolo 
uznášaniaschopné. Členovia VR EÚ SAV odsúhlasili zmenu v programe, kedy do rokovania ako 
bod 4 bolo zaradené prerokovanie nových zásad vnútorného systému zabezpečenia kvality 
doktorandského štúdia.   
 

2. Voľba členov do Komisie VEGA 
Predseda VR EÚ SAV oboznámil prítomných s podmienkami voľby na návrh členov do Komisie 
VEGA. VR EÚ SAV odporučí uchádzača, ak získa nadpolovičnú väčšinu hlasov členov VR EÚ 
SAV. Členovia VR EÚ SAV boli vopred oboznámení s vedeckým profilom kandidátov. Za členov 
volebnej komisie boli zvolení Ing. Tomáš Domonkos, PhD. a Ing. Karol Morvay, PhD. 
Členovia VR EÚ SAV v tajnom hlasovaní za členov Komisie VEGA odporučili nasledujúcich 
kandidátov zoradených v abecednom poradí:  
 
Ing. Tomáš Domonkos, PhD., Ing. Gabriela Dováľová, PhD., Ing. Karol Frank, PhD., Ing. 
Boris Hošoff, PhD., Ing. Ivan Lichner, PhD., doc. Ing. Štefan Lyócsa, PhD., Mgr. Tomáš 
Miklošovič, PhD., Ing. Mária Širaňová, PhD., Mgr. Miroslav Štefánik, PhD. 
 
 
 



3. Voľba členov do Komisie na posudzovanie vedeckých kvalifikačných postupov na EÚ 
SAV 

VR zobrala na vedomie informáciu o prebiehajúcom procese zostavovania Komisie na 
posudzovanie vedeckých kvalifikačných postupov na EÚ SAV (ďalej Komisia) pod gesciou 
riaditeľa EÚ SAV prof. Ing. Juraja Sipka, PhD. MBA. V rámci diskusie k pravidlám zostavenia 
a vymenovania členov Komisie sa VR EÚ SAV zhodla na potrebe dodržania štruktúry členov 
Komisie tak, ako ju upravuje predmetná Vyhláška Československej akadémie vied č. 55 z 9. 
septembra 1977 o ďalšom zvyšovaní kvalifikácie a o hodnotení tvorivej spôsobilosti vedeckých 
pracovníkov.  Zároveň VR EÚ SAV odporúča, aby pri zostavení Komisie boli prednostne oslovení 
vedeckí pracovníci s titulom DrSc. z odboru ekonómia alebo z príbuzného vedeckého odboru. VR 
EÚ SAV očakáva od vedenia EÚ SAV informáciu o finálnej podobe navrhovaného zloženia 
Komisie.  
 

4. Doktorandské štúdium 
VR EÚ SAV zobrala na vedomie a prerokovala materiál Vnútorný systém zabezpečenia kvality 
doktorandského štúdia (Príloha 1). Na základe informácií vyplývajúcich z daného dokumentu bol 
predseda VR EÚ SAV Ing. Karol Frank, PhD. poverený na rokovanie s riaditeľom EÚ SAV prof. 
Ing. Jurajom Sipkom, PhD. MBA. z titulu výberu nového garanta SAV pre odbor Ekonómia. VR 
EÚ SAV sa zhodla na potrebe výberu garanta z radov profesorov pôsobiacich na EÚ SAV, ktorí 
predovšetkým spĺňajú podmienku primeraného publikačného výstupu a vekového obmedzenia. 
S ohľadom na časový termín predloženia návrhov na vymenovanie Garanta SAV sa bude VR EÚ 
SAV zaoberať nomináciami na svojom ďalšom zasadnutí plánovanom v januári 2020.     
UZNESENIE 1: VR EÚ SAV poveruje predsedu VR EÚ SAV Ing. Karola Franka, PhD. na 
rokovanie s riaditeľom EÚ SAV prof. Ing. Jurajom Sipkom, PhD. MBA týkajúcich sa výberu 
vhodného kandidáta na Garanta SAV pre odbor Ekonómia.  

5. Rôzne 
Ing. Karol Frank, PhD. informoval VR EÚ SAV. že dňa 25.10.2019 schválila nový Organizačný 
poriadok EÚ SAV. 
Ing. Karol Frank, PhD. informoval o diskusii týkajúcej sa zmien v rozpočte EÚ SAV, keďže 
súčasný systém prerozdeľovania peňazí na jednotlivé ústavy je z veľkej miery založený na 
historických reáliách. Nová forma financovania by sa mala viac opierať o aktuálne údaje o počte 
pracovníkov priemerovaných za vybrané obdobie. VR EÚ SAV sa uzniesla, že Vedenie EÚ SAV 
by malo vypracovať analýzu možných dopadov na objem pridelených rozpočtových prostriedkov 
v prípade prijatia navrhovanej zmeny financovania. 
UZNESENIE 2: VR EÚ SAV odporúča Vedeniu EÚ SAV vypracovať analýzu možných 
dopadov prípadnej zmeny financovania na výšku ročného rozpočtu EÚ SAV.  
V rámci ďalšej diskusie k rozpočtu bola riešená otázka prerozdelenia príjmov z nájmu (50 percent 
do fondu opráv a 50 percent do zveľadenia majetku), zmena objemu rozpočtu na mzdové 
prostriedky (navýšený o valorizáciu), stretnutie Predsedníctva SAV s politickými stranami 
a deklarovaná podpora výdavkov na vedu a výskum a stretnutie predsedov SAV zo šiestich 
susediacich krajín.  
Ing. Karol Frank, PhD. prítomných informoval o ďalších skutočnostiach týkajúcich sa výstavby 
Pavilónu spoločenských vied, kde momentálne prebieha ďalšia diskusia týkajúca sa financovania 
a získavania prostriedkov na výstavbu. 



Ing. Mária Širaňová, PhD. prítomných informovala o výsledkoch stretnutia týkajúceho sa diskusie 
o definovaní excelentnosti výskumu v 3. oddelení SAV. Zástupcovia EÚ SAV na tomto stretnutí 
tlmočili potrebu medzinárodnej akceptácie výsledkov výskumu ako jednu z požiadaviek na 
excelentný výskum. Zároveň sa pridali k návrhu nepriamo definovať excelentnosť vo výskume aj 
pomocou kvantitatívnych ukazovateľov publikácie v najkvalitnejších zahraničných vedeckých 
časopisoch a pomocou schopnosti získavať a riešiť zahraničné vedecké výskumné granty. Zároveň 
bola zdôraznená potreba následnej diseminácie výsledkov vedeckého bádania aj širšej verejnosti. 
Ing. Mária Širaňová, PhD. prítomných oboznámila s Metodickým usmernením CVTI SR 
týkajúceho sa definovania vedeckej monografie a zborníka pre potreby evidencie publikačnej 
činnosti (Príloha 2). Podľa tohto metodického usmernenia sa za monografiu chápe publikácia 
spravidla jedného až troch autorov a iba vo výnimočných prípadoch publikácia, ktorá má o niečo 
vyšší počet autorov, pričom sa musí jednať o publikáciu, ktorá je prísne monotematická a 
zaoberajúca sa úzkou problematikou. Zamestnanci EÚ SAV by mali byť s predmetným 
usmernením oboznámení.  
 

6. Záver 
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  
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