
Zápisnica z online zasadnutia Vedeckej rady CEM SAV 

uskutočneného cez aplikáciu Zoom dňa 23. 2. 2021 

 

Zúčastnili sa: M. Barteková, L. Račková, M. Ferko, M. Cebová, S. Vranková, I. Riečanský, 

M. Dubovický, I. Waczulíková, I. Herichová, M. Májeková, J. Klimas, J. Slezák, A. Čalkovská 

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

 

Program: 
1. Posúdenie podania do Súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV. 

2. Posúdenie tém PhD. štúdia na LFUK so začiatkom v šk. roku 2021/2022. 

3. Rôzne 

 

Ad 1. 

VR obdržala návrh podania do Súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV od D. Kováčikovej 

z ÚEFT. VR sa vyjadrila k autorským podielom uchádzačky na jednotlivých publikáciách v rámci 

podania, a tiež posúdila podanie z formálnej stránky. Následne hlasovala o návrhu. 

 

Výsledky hlasovania (hlasovalo 13 členov VR): Za: 13 členov; Proti: 0 členov; Zdržali sa: 0 členov  

 

Uznesenie VR 3/2021: 
VR CEM jednomyseľne podporila podanie Dr. Kováčikovej do súťaže mladých vedeckých 

pracovníkov SAV po odstránení formálnych nedostatkov podania.  

 

Ad 2. 

VR posúdila témy PhD. štúdia vypísané Dr. Markom a Dr. Riečanským na LFUK v odbore Lekárske 

neurovedy, pričom obe podania v plnej miere spĺňali požiadavky LF, ako aj interné požiadavky CEM 

na vypísanie témy. VR následne hlasovala o schválení týchto tém.  

 

Výsledky hlasovania (hlasovalo 12 členov VR, zdržal sa Dr. Riečanský, o ktorého podaní sa tiež 

hlasovalo): Za: 12 členov; Proti: 0 členov; Zdržali sa: 0 členov  

 

Uznesenie VR 4/2021: 
VR CEM jednomyseľne schválila témy Dr. Marka a Dr. Riečanského pre PhD štúdium v odbore 

Lekárske neurovedy na LFUK so začiatkom riešenia v šk. roku 2021/2022. 

 

Ad 2. 

Prebehla rozsiahla diskusia na rôzne témy súvisiace s činnosťou CEM, vrátane: 

 Prof. Slezák opätovne otvoril diskusiu k potenciálnemu návrhu prof. Bolliho na čestný 

doktorát SAV, ktorý nebol na predchádzajúcom zasadnutí podporený. VR nevylučuje 

opätovné posúdenie podania ak v budúcnosti vzniknú nové skutočnosti v súvislosti 

s návrhom, napríklad nové publikácie v spolupráci s pracovníkmi CEM 

 Doc. Pecháňová vyzvala k aktivite vedeckých riaditeľov ústavov CEM pri podávaní návrhov 

do súťaží SAV 

 Doc. Barteková otvorila diskusiu ohľadne aktualizácie webstránky CEM vrátane zverejnenia 

všetkých relevantných dokumentov na webstránke, napríklad smernice hodnotenia 

vedeckých pracovníkov. Otvorila tiež otázku potreby schválenia Štatútu VR 

 Dr. Ferko otvoril diskusiu k novele zákona o VŠ a možnosti vydania špeciálneho čísla 

Physiological Research pri príležitosti 70. výročia časopisu.  

 Prebehla tiež diskusia ohľadne transformácie SAV a akreditácie ústavov SAV. 

 

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

 

V Bratislave 23. februára 2021  

 

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


