
Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej Rady CEM SAV  

uskutočneného hybridnou formou – prezenčne a online cez aplikáciu Zoom - dňa 20. 5. 2021 

 

Prítomní prezenčne: M. Barteková, L. Račková, I. Riečanský, M. Dubovický, S.Vranková, 

Prítomní online: I. Herichová, M. Cebová, M. Ferko, J. Slezák, M. Májeková, 

Neprítomní (ospravedlnení): A. Čalkovská, J. Klimas, I. Waczulíková 

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

 

Program:  

1. Analýza vedeckého výkonu vedeckých pracovníkov a oddelení CEM    

2. Rôzne 

 

Ad 1.  

Predseda VR Dr. Riečanský predložil VR materiál sumarizujúci výkonnosť vedeckých pracovníkov 

a oddelení CEM za roky 2018-2020. Výkonnosť bola hodnotená  na základe publikovaných impaktovaných 

prác uvedených vo Výročných správach CEM za dané roky. Publikačný výkon bol ohodnotený prepočtom 

hodnoty publikovaných prác na jednotlivých pracovníkov v súlade so Smernicou hodnotenia vedeckých 

pracovníkov CEM. Výkon oddelení bol ohodnotený na základe priemerného publikačného výkonu 

pracovníkov jednotlivých oddelení. Materiál tiež obsahuje kvantitatívnu analýzu „excelentných“ 

publikačných výstupov – počet publikácií v časopisoch z Q1 podľa databázy Scimago. Členovia VR mali 

možnosť oboznámiť sa s materiálom vopred pred zasadnutím VR.  

 

Členovia VR CEM konštatovali, že predložená analýza 

 je potrebná a užitočná pre ďalšie smerovanie CEM  

 dáva reálny obraz o vedeckej výkonnosti vedeckých pracovníkov a oddelení CEM za dané obdobie 

 

VR CEM identifikovala nasledovné hlavné problémy vedeckej výkonnosti CEM: 

 Veľká nerovnomernosť výkonov jednotlivých pracovníkov s nepriaznivým štatistickým rozložením 

výkonnosti: rozloženie počtu bodov je asymetrické so sklonom doprava, najväčšia početnosť je pri 

nízkych výkonnostiach, väčšina pracovníkov dosahuje podpriemerný počet bodov a len menšina 

pracovníkov dosahuje priemernú a vysokú výkonnosť. 

 Problematická výkonnosť niektorých vedúcich vedeckých pracovníkov vrátane niektorých vedúcich 

oddelení a niektorých skúsených vedeckých pracovníkov s vedeckým stupňom IIa.  

 Problematická výkonnosť dvoch oddelení CEM. 

 

VR vyzdvihla výkon jedného oddelenia CEM.  

 

V diskusii odzneli viaceré návrhy opatrení, ktoré by mohli zlepšiť vedecký výkon pracovníkov. Na základe 

skutočností, ktoré vyplynuli z analýzy, sa kriticky diskutovalo aj o efektivite kritérií, ktoré vedenie CEM 

uplatňuje pri priznávaní osobného ohodnotenia pracovníkom. Návrhy VR budú sformulované a tlmočené 

vedeniu CEM. Dr. Dubovický navrhol analýzu doplniť o citácie prác, ktoré vznikli v sledovanom období.   

 

Uznesenie VR 8/2021: 

Prerokovaný materiál sa zašle všetkým vedeckým pracovníkom CEM, ktorí boli v materiáli hodnotení, a tiež 

vedeniu CEM SAV. VR tiež sformuluje dokument s odporúčaniami pre zlepšenie vedeckej výkonnosti CEM, 

ktorý zašle vedeniu CEM. Analýza bude doplnená o citácie prác, ktoré boli publikované v rokoch 2018-

2020. 

 

Termín: ihneď 



Zodpovedná osoba: Riečanský, Barteková 

 

Ad. 2 

Prof. Slezák pripomenul dlhodobo neriešené problémy CEM a navrhol apelovať na vedenie CEM na ich 

riešenie – konkrétne: 

 Neexistenciu projektového manažéra na CEM, resp. neinformovanosť pracovníkov CEM 

o aktuálnych výzvach na podávanie projektov 

 Nedoriešenú situáciu s jednotnými vizitkami pracovníkov CEM 

 Neuspokojivý stav webstránky CEM 

 Všeobecne nedostatočnú informovanosť pracovníkov CEM o dianí na SAV a na CEM 

 

Z diskusie vyplynulo, že členovia VR vnímajú tieto problémy v zásade zhodne a konštatujú, že ich skoré 

riešenie je jednoznačne v záujme rozvoja CEM.  

 

Uznesenie VR 9/2021:  

VR bude apelovať na vedenie CEM na riešenie týchto problémov.  

 

Termín: ihneď 

Zodpovedná osoba: Riečanský 

 

Dr. Riečanský všetkým prítomným poďakoval a ukončil zasadnutie VR CEM. 

 

V Bratislave 21. mája 2021 

 

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


