
Zápisnica z online zasadnutia Vedeckej Rady CEM SAV  

uskutočnenej dňa 1. 10. 2020 cez aplikáciu Zoom 

 

 

Prítomní: I. Riečanský, M. Dubovický, M. Barteková, L. Račková, M. Cebová, M. Májeková, M. 

Ferko, J. Slezák, J. Klimas, I. Waczulíková, S. Vranková 

Neprítomní (ospravedlnení): A. Čalkovská, I. Herichová 

Hostia: O. Pecháňová, S. Čačányiová, M. Mach, M. Barančík 

 

Program:  

1. Analýza vedeckých výstupov CEM 

2. Príprava Štatútu VR CEM 

3. Rôzne  

4. Záver 

 

Ad 1.  

Predseda VR Dr. Riečanský oboznámil prítomných s grafickým a tabuľkovým materiálom 

sumarizujúcim vedeckú výkonnosť pracovníkov CEM za obdobie od začiatku existencie centra do 

konca septembra 2020. Analýza sumarizovala vedeckú výkonnosť pracovníkov CEM na základe 

publikovaných článkov v impaktovaných časopisoch za dané obdobie. Podklady a dáta pre analýzu 

spracovala podpredsedníčka VR Dr. Barteková. Predseda VR poukázal na hlavné problémy 

vedeckej výkonnosti CEM – predovšetkým problematickú výkonnosť niektorých oddelení CEM 

a niektorých vedúcich oddelení. K téme prebehla rozsiahla diskusia. 

 

Uznesenie VR 16/2020: 

Predložený materiál bude zaslaný všetkým členom VR na hlbšiu analýzu, a tiež členom vedenia 

CEM ako podkladový materiál pre prípadné opatrenia.  

Termín: ihneď  

Zodpovedná osoba: Dr. Riečanský 

 

Ad. 2 

VR prerokovala návrh nového Štatútu VR CEM, pripraveného právnikom CEM Mgr. Matulom na 

základe nového Vzorového Štatútu VR organizácie SAV. Dokument bude v dohľadnej dobe 

predložený na pripomienkovanie členom AO CEM. Prof. Slezák navrhol niekoľko malých 

štylistických zmien do textu Štatútu. 

 

Uznesenie VR 17/2020: 

Po zapracovaní štylistických zmien bude Štatút predložený na pripomienkovanie AO CEM. 

Termín: na najbližšom zasadnutí AO CEM 

Zodpovedná osoba: Dr. Riečanský 

 

Ad. 3 

VR sa venovala aj týmto témam: 

1. Boli podané dva projekty štrukturálnych fondov s účasťou pracovníkov CEM. VR vyslovila 

pozitívny ohlas na túto informáciu. 



2. Z dôvodu blížiacich sa volieb do predsedníctva SAV VR prerokovala možných kandidátov 

za CEM s cieľom vybrať najvhodnejšieho kandidáta. 

3. VR prerokovala a schválila kritériá na absolventa PhD. štúdia na CEM 

 

Uznesenie VR 18/2020: 

VR navrhla a jednomyseľne odsúhlasila ako najvhodnejšiu potenciálnu kandidátku do 

predsedníctva SAV Dr. Bernátovú. Dr. Bernátová bude oslovená a vyzvaná k podaniu kandidatúry. 

Termín: ihneď 

Zodpovedná osoba: Dr. Riečanský 

 

Uznesenie VR 19/2020: 

VR schválila hlasovaním prítomných členov kritériá na absolventa PhD. štúdia na CEM. Schválené 

kritériá prevyšujú minimálne kritériá SAV na absolventa PhD. štúdia. Schválené kritériá sú prílohou 

zápisnice a budú podstúpené členke predsedníctva SAV prof. Lacinovej zodpovednej za PhD. 

štúdium. 

Termín: ihneď 

Zodpovedná osoba: Dr. Riečanský 

 

Ad. 4 

Predseda VR Dr. Riečanský poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil zasadnutie VR. 

 

V Bratislave 2. októbra 2020 

 

Zapísala: M. Barteková 

Overili: I. Riečanský, M. Májeková  



Príloha 

Kritériá úspešného ukončenia doktorandského štúdia v CEM SAV 

 

Ukončenie štúdia doktoranda CEM SAV sa považuje za úspešné, ak doktorand splní nasledovné 

kritéria:  

Doktorand musí byť autorom alebo spoluautorom minimálne dvoch publikácií „in extenso“ 

v časopisoch evidovaných v databáze WOS a musí byť prvým autorom aspoň v jednej z týchto prác. 

Aspoň jedna publikácia musí 

 byť publikovaná v časopise s IF  0,8  

 byť publikovaná v časopise, ktorý je v 1. alebo 2. kvartile podľa databázy Scimago  

 byť prácou, v ktorej sa reportujú originálne výsledky empirického výskumu (napr. 

experimentálnej štúdie) 

 

Vysvetlenie: 

Interné kritériá CEM majú zaručiť dostatočnú kvalitu publikačných výstupov doktorandov CEM. 

Interné kritériá CEM nenahrádzajú kritériá fakúlt, v spolupráci s ktorými sa doktorandské štúdium 

realizuje, a doktorand tak okrem kritérií CEM musí splniť aj kritériá príslušnej fakulty v danom 

programe doktorandského štúdia. Môže teda nastať situácia, že doktorand spĺňa interné kritériá 

CEM, ale nespĺňa kritériá príslušnej fakulty a naopak, že spĺňa kritériá fakulty, ale nespĺňa interné 

kritériá CEM. Plnenie interných kritérií je monitorované zo strany P SAV. Ak doktorand absolvuje 

doktorandské štúdium v organizácií SAV, avšak nesplní jej interné kritériá, bude to mať negatívne 

konsekvencie pre organizáciu SAV.  

 

 

Tieto kritériá boli schválené vedeckou radou CEM SAV dňa 1.10.2020. 

 


