
Zápisnica z online zasadnutia Vedeckej Rady CEM SAV 

uskutočneného cez aplikáciu Zoom dňa 14. 1. 2021 

 
Zúčastnili sa: M. Barteková, J. Slezák, L. Račková, M. Májeková, M. Cebová, S. Vranková, 

I. Riečanský, M. Dubovický, I. Waczulíková, I. Herichová, A. Čalkovská 

Nezúčastnili sa: M. Ferko, J. Klimas 

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

 
Program: 

1. Návrh prof. Slezáka na udelenie čestného doktorátu prof. Bollimu 

2. Voľby do P SAV 

3. Žiadosť dr. Kanďárovej o zaradenie do zoznamu školiteľov doktorandov 

Ad 1. 

Vedeckej rade (VR) bol predložený návrh prof. Slezáka na udelenie čestného doktorátu prof. 

Bollimu. Na zasadnutí sa okrem dokumentu prof. Slezáka diskutovalo aj o verejne dostupných 

informáciách o vedeckých a spoločenských aktivitách prof. Bolliho. Prof. Slezák informoval 

o spolupráci s prof. Bollim s CEM SAV a poukázal na perspektívu jej zintenzívnenia po udelení titulu. 

Členovia VR (Dr. Riečanský, prof. Čalkovská, doc. Waczulíková), ako aj hosť doc. Pecháňová 

pripomenuli, že dôvodom k návrhu na udelenie čestného doktorátu by mala byť v prvom rade dlhodobá 

úspešná spolupráca s pracoviskom. Dr. Májeková poukázala na to, že v rámci spolupráce medzi prof. 

Bollim a CEM vznikli doteraz dva vedecké články - oba prehľadové. Diskutovalo sa tiež o tom, aký 

postoj by k tomuto návrhu mohla zaujať VR SAV, ktorá titul schvaľuje. Po ukončení diskusie prebehlo 

online hlasovanie o tomto návrhu, pri ktorom bolo prítomných 10 členov VR.  

 

Výsledky hlasovania: Za podporu návrhu hlasovali 2 členovia, proti hlasovalo 6 členov a hlasovania 

sa zdržali 2 členovia.  

 

Uznesenie VR 1/2021: 
VR CEM sa rozhodla v súčasnosti nepodporiť návrh na udelenie čestného doktorátu prof. R. Bollimu.  

  

Ad 2. 

Prebehla rozsiahla diskusia o podpore kandidátov do volieb predsedníctva SAV.  Na základe 

diskusie VR CEM odporučila členom snemu za CEM podporiť kandidátov, ktorí sa v diskusii javili 

ako najvhodnejší. 

 

Ad 3. 

VR CEM skonštatovala, že Dr. Kanďárová spĺňa všetky kritériá pre zaradenie do zoznamu 

školiteľov doktorandov pre CEM SAV okrem podmienky vyškoleného diplomanta. Prebehla rozsiahla 

diskusia k tomuto bodu, avšak kvôli nedostatku času a nutnosti zvolať v blízkom čase ďalšiu schôdzu 

VR CEM sa VR rozhodla preložiť tento bod programu na najbližšiu schôdzu VR, ktorá sa uskutoční 

20.1.2021. 

 

  

 

 

 
V Bratislave 14. decembra 2021 

 

Zapísala: M. Májeková Overili: I. Riečanský, M. Barteková 


