
Zápisnica z online zasadnutia Vedeckej Rady CEM SAV 

uskutočneného cez aplikáciu Zoom dňa 20. 1. 2021 

 

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

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

Nezúčastnili sa: M. Májeková, J. Slezák, 

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

 

Program: 

1. Schvaľovanie tém PhD. štúdia so začiatkom v šk. roku 2021/2022 

2. Informácie k prebehnutým voľbám do P SAV 

3. Rôzne 

Ad 1. 

Dr. Čačányiová, koordinátorka doktorandského štúdia v rámci CEM, predložila na schvaľovanie VR 

témy doktorandského štúdia, ktoré jej boli v stanovenom termíne doručené. VR posudzovala jednotlivé 

návrhy najmä z hľadiska toho, či sú splnené všetky kritériá, definované v dokumente CEM „Vnútorný 

systém hodnotenia kvality doktorandského štúdia“. Schváleniu tém predchádzalo hlasovanie v rámci 

VR o jednotlivých podaniach.  

 

VR najprv hlasovala o podaniach, ktoré spĺňali všetky kritériá definované vo vyššie zmienenom 

dokumente, pričom v čase hlasovania bolo prítomných 8 členov VR. VR jednomyseľne počtom hlasov 

8/8 podporila všetky témy podané nasledovnými školiteľmi: Dr. Bauerová, Dr. Bernátová, doc. 

Barteková, Dr. Račková, Dr. Riečanský, Dr. Valachová, Dr. Šoltésová-Prnová, Dr. Szeiffová Bačová, 

prof. Slezák 

  

Následne prebehla rozsiahla diskusia k podaniam, u ktorých kritériá neboli v plnej miere splnené. VR 

následne pristúpila k hlasovaniu o týchto podaniach. V čase hlasovania bolo prítomných 9 členov VR.  

 

Výsledky hlasovania boli nasledovné: 

• Dr. Ravingerová (nespĺňa kritérium na školiteľa o 3 publikáciách za posledné 3 roky v pozícii 

prvého alebo korešpondujúceho autora): Za: 0 členov, Proti: 6 členov, Zdržali sa: 3 členovia.  

• Dr. Poništ (nespĺňa rovnaké kritérium ako Dr. Ravingerová): Za: 0 členov, Proti: 7 členov, 

Zdržali sa: 2 členovia. 

• Dr. Kanďárová (formálne nespĺňa kritérium úspešne vyškoleného ukončeného diplomanta, ale 

z diskusie vyplynulo, že diplomanta vyškolila v čase keď pôsobila v priemyselnej sfére, a len 

z dôvodu pravidiel VŠ musela byť ako školiteľka formálne vedená zamestnankyňa danej VŠ): 

Za: 9 členov, Proti: 0 členov, Zdržali sa: 0 členov 

Pozn. Prof. Klimas navrhol, aby doc. Jantová, ktorá bola formálnou školiteľkou diplomantky 

vyškolenej Dr. Kanďárovou dodala list s prehlásením, že celá diplomová práca de facto 

prebehla pod vedením Dr. Kanďárovej 

 

Uznesenie VR 1/2021: 

VR CEM schválila všetky témy doktorandského štúdia so začiatkom v šk. roku 2021/2022 vypísané 

školiteľmi: Dr. Bauerová, Dr. Bernátová, doc. Barteková, Dr. Račková, Dr. Riečanský, Dr. Valachová, 

Dr. Šoltésová-Prnová, Dr. Szeiffová Bačová, Prof. Slezák, Dr. Kanďárová 

VR CEM neschválila témy vypísané školiteľmi: Dr. Ravingerová, Dr. Poništ 

 

Schválené témy budú odoslané na jednotlivé fakulty Dr. Čačányiovou, alebo si ich sami školitelia 

nahrajú do systému AIS, podľa zvyklostí jednotlivých fakúlt. Rozhodnutia o schválení/neschválení 

tém budú doručené jednotlivým školiteľom individuálne emailom. 

Termín: podľa kalendára jednotlivých fakúlt / oznámenia školiteľom ihneď 

Zodpovedné osoby: Dr. Čačányiová (fakulty), Dr. Riečanský (oznámenie rozhodnutia školiteľom) 

  

Ad 2. 



Zástupcovia CEM v sneme SAV (Dr. Riečanský, Dr. Barančík, Dr. Dubovický) informovali členov 

VR o výsledkoch volieb do P SAV, ktoré prebehli v rámci online zasadnutia snemu SAV dňa 

19.1.2021. Do P SAV boli zvolení nasledovní kandidáti (bez titulov): Hromádka, Karul, Koppel, 

Lacinová, Marhold, Morovics, Samuely, Simon, Simančík, Šajgalík, Venhart. Keďže nebol zvolený 

plný počet členov budúceho P SAV, musia sa ešte uskutočniť doplňujúce voľby. 

 

Ad 3. 

VR prediskutovala potrebu schváliť najlepšie vedecké výsledky do VS. V tejto súvislosti bolo 

dohodnuté, že vedeckí riaditelia ústavov CEM pošlú návrhy na najlepšie výsledky predsedovi VR, 

ktorý ich skompletizuje a rozošle členom VR. Výber najlepších výsledkov prebehne na najbližšom 

zasadnutí VR, ktoré sa uskutoční najneskôr 25.1.2021. Do výročnej správy sa, rovnako ako 

v minulých rokoch, uvedú najlepšie výsledky za každý ústav CEM. Otvorila sa aj otázka vybrať podľa 

najlepšieho publikačného výstupu, avšak pre krátkosť času sa VR rozhodla postupovať ako v 

predchádzajúce roky, teda výber z dodaných výsledkov. Pri výbere sa budú preferovať 

experimentálne práce, nie prehľadové práce typu „review“. 

 

Dr. Riečanský informoval o úmysle prof. Slezáka abdikovať z členstva vo VR. Dr. Dubovický 

podotkol, že by všetci členovia VR mali o tomto rozhodnutí obdržať oficiálnu informáciu podpísanú 

prof. Slezákom. 

 

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

 

  

 

 

 

V Bratislave 20. januára 2021 

 

Zapísala: M. Barteková Overili: I. Riečanský, Dr. Račková 


