
Zápisnica 

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

ktoré sa uskutočnilo  

 

vo štvrtok 27. januára 2022 o 12.30 hod.  

online 

Prítomní:  

Ing. Tomáš Domonkos, PhD., Mgr. Lucia Fašungová. PhD., Ing. Karol Frank, PhD., doc. Ing. 

Martin Lábaj, PhD., prof. Ing. Štefan Lyócsa, PhD., Ing. Filip Ostrihoň, PhD., Mgr. Miroslav 

Štefánik, PhD. 

Prizvaní: 

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

Navrhnutý program: 

1. Úvod 

2. Prerokovanie Výročnej správy EÚ SAV, v.v.i. za rok 2021  

3. Žiadosti o zvýšenie kvalifikačných stupňov 

4. Návrhy na zvyšovanie kvality doktorandského štúdia 

5. Rôzne 

6. Záver 

1. Úvod  

Predseda Vedeckej rady EÚ SAV, v.v.i. (ďalej VR EÚ SAV, v.v.i.) Mgr. Miroslav Štefánik, PhD. 

otvoril zasadnutie VR a privítal zúčastnených.  

2. Prerokovanie Výročnej správy EÚ SAV, v.v.i. za rok 2021   

V tomto bode sa riešili technické veci, úpravy výročnej správy: 

a) Mgr. Lucia Fašungová. PhD. upozornila na potrebu dopracovania piateho bodu Výročnej 

správy venovaného Koncepcií dlhodobého rozvoja organizácie. 

b) Ing. Karol Frank, PhD. navrhol korekciu výstupov v médiách, aby sa vybrali relevantné 

výstupy v popularizačnej činnosti pracovníkov ústavu.  

c) Diskutovali sa najvýznamnejšie výsledky vedeckej práce:  

- výstupy v oblasti základného výskumu, aplikačného výskumu (2 publikácie v každej 

kategórii) – autori najvýznamnejších prác majú napísať anotáciu k jednotlivým prácam. 

Ing. Tomáš Domonkos, PhD. navrhol, aby o rok neboli v aplikačnom výskume iba 

monografie, ale aj články, 

- medzinárodné projekty – uviesť dosiahnuté výsledky ukončených projektov. 

3. Žiadosti o zvýšenie kvalifikačných stupňov 

- prof. Ing. Štefan Lyócsa, PhD. ako člen Komisie SAV pre udeľovanie kvalifikačných 

titulov informoval o situácii na poslednom stretnutí komisie, EÚ SAV, v.v.i. poslal 

jednu žiadosť o zvýšenie kvalifikačného stupňa, ktorá bola zamietnutá kvôli nesplneniu 

kritérií požadovaných pri danom type žiadostí. Ďalšie žiadosti bude v budúcnosti na 

ústave posudzovať VR EÚ SAV, v.v.i. 

- Ing. Tomáš Domonkos, PhD. zdôraznil potrebu publikovať v karentovaných časopisoch. 

 



4. Návrhy na zvyšovanie kvality doktorandského štúdia  

V ďalšom bode VR EÚ SAV, v.v.i. diskutovala o zmluvách o spolupráci s  Národohospodárskou 

fakultou Ekonomickej univerzity v Bratislave (NHF EUBA), Fakultou sociálnych a ekonomických 

vied Univerzity Komenského (FSEV UK) a Ekonomickou fakultou Technickej univerzity 

v Košiciach. V súvislosti s transformáciou EÚ SAV na verejno-výskumnú inštitúciu považuje VR 

EÚ SAV, v.v.i. za prínosné uzavretie, resp. aktualizáciu zmlúv so všetkými tromi fakultami:  

- má sa aktualizovať zmluva s NHF EUBA – VR EÚ SAV, v.v.i. zaslala riaditeľovi EÚ 

SAV, v.v.i. návrh zmluvy s návrhom zmien, 

- zmluva s FSEV UK sa nemení, 

- VR EÚ SAV, v.v.i. podporuje zmluvu s Technickou univerzitou v Košiciach, 

- do 25. 2. 2022 treba dať témy anotácií k doktorandským prácam. 

5. Rôzne 

VR EÚ SAV, v.v.i. schválila návrh Ing. Tomáša Domonkosa, PhD. nominovať Ing. Filipa 

Ostrihoňa, PhD. do súťaže „Mladý vedecký pracovník SAV do 35 rokov“. 

6. Záver 

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

v.v.i. 

 

 

 

 

Mgr. Miroslav Štefánik, PhD.  

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


