
Zápisnica z online zasadnutia Vedeckej rady CEM SAV 

uskutočneného cez aplikáciu Zoom dňa 28. 3. 2022 

 

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

M. Dubovický, I. Waczulíková, A. Čalkovská 

Neprítomní (ospravedlnení): M. Májeková, J. Slezák, J. Klimas, I. Herichová 

 

Program: 
1. Pridelenie bodov za monografie do výkonového hodnotenia pracovníkov. 

2. Pridelenie bodov za projekty do výkonového hodnotenia pracovníkov. 

3. Posúdenie návrhov na udelenie vedeckého kvalifikačného stupňa IIa. 

 

Ad 1. 

VR v súlade s dokumentom „Smernica pre ročné hodnotenie vedeckých pracovníkov CEM“ pridelila 

body monografiám publikovaným v roku 2021, ktoré bude záväzné pre výkonové hodnotenie 

pracovníkov za rok 2021 nasledovne: 

1. Monografia s autormi za CEM Valachová, Šoltés vydaná v CRC Press: 50 bodov 

2. Monografia s autormi za CEM Poništ, Pružinská, Bauerová vydaná v Intech Open: 50 bodov 

 

Pozn: Pridelené body za monografiu sa budú deliť jednotlivým autorom podľa štandardného kľúča 

v dokumente „Smernica pre ročné hodnotenie vedeckých pracovníkov CEM“. 

 

Ad 2. 

VR v súlade s dokumentom „Smernica pre ročné hodnotenie vedeckých pracovníkov CEM“ pridelila 

body projektom riešeným v r. 2021, ktoré bude záväzné pre výkonové hodnotenie pracovníkov za rok 

2021 nasledovne: 

1. MAD projekty, Dr. Bauerová, Anti-inflammatory effect of astaxanthin, sulforaphane and 

Crocus sativus extract evaluated in two rodent models of age related diseases: 0 bodov (bez 

financovania) 

2. Verity projekt (Dánsko): 0 bodov (nie je uvedený vo VS) 

3. Projekt EFRR, Dr. Májeková, Development of products by modification of natural compounds 

and study of their multi-modal effects on COVID-19 disease: 200 bodov 

4. Projekt EŠIF, Doc. Pecháňová, Vývoj biomodelov pre zlepšenie hodnotenia účinnosti liekov a 

látok, ktoré majú potenciál pri liečbe COVID-19 (BIOVID-19) (CEM je hl. riešiteľ): 200 bodov 

5. Projekt ŠF, Doc. Pecháňová, Centrum pre biomedicínsky výskum – BIOMEDIRES - II. etapa 

(CEM je spoluriešiteľ): 100 bodov 

6. Projekt Interreg – Dr. Kanďárová, Training Network for improving of safety of medical devices 

- focus on oral cavity: 100 bodov 

7. Projekt H2020, Dr. Kanďárová, Ontology-driven and artificial intelligence-based repeated dose 

toxicity testing of chemicals for next generation risk assessment - Ontox: 200 bodov 

8. Projekt EU – Dr. Kanďárová, EU-NETVAL International Thyroid Validation Study: 0 bodov 

(žiadne financovanie v r. 2021) 

9. Projekt H2020, Dr. Mach, Molecular logic lab-on-avesicle for intracellular diagnostics– Logic 

lab: 200 bodov 

10. Program mobility, Dr. Poništ: 0 bodov (žiadne financovanie v r. 2021) 

11. Grant Min. zdravotníctva, Dr. Slezák, Nové metódy prevencie a liečby oxidačného stresu, 

ischemicko-reperfúzne poškodenie a transplantácia srdca: 100 bodov (podobne ako APVV) 

12. Grant MŠVVŠ, Dr. Ferko, Systémový program pre komplexné poznanie a kritické myslenie 

formou zážitkového vzdelávania: 100 bodov (podobne ako APVV) 

13. Grant VF: Doc. Barteková, 0 bodov (nie je vo VS 2021 a žiadne financovanie v r. 2021) 

14. APVV, Dr. Štefek: 0 bodov (nie je uvedené vo VS) 

 

VR jednomyseľne odsúhlasila návrhy bodovania s výnimkou bodu 8. kde sa 2 členovia zdržali 

hlasovania.  

 

 



Pozn. Uvedené body budú pridelené zodpovednému riešiteľovi projektu za CEM 

 

Ad 3. 

Bodovacia komisia požiadala VR o návrh riešenia problému diskriminačného osobného hodnotenia 

žien po materskej dovolenke. Ženy po MD  automaticky strácajú nárok na osobné ohodnotenie, aj keď 

pred odchodom na MD mali nadštandardné výsledky. VR sa zhodla na tom, že hodnotenie a 

odmeňovanie pracovníčok po MD spadá do kompetencie Správnej rady, ktorá rieši oblasť pracovno-

právnych vzťahov. 

 

Ad 4. 

VR dostala na posúdenie 2 návrhy na udelenie vedeckého kvalifikačného stupňa IIa – Dr. 

Ferenczyovej a Dr. Hirjakovej. Obe spĺňajú požadované kritériá, avšak u Dr. Hirjakovej boli zistené 

nezrovnalosti v uvedených autorských podieloch na niektorých publikáciách zaradených do podania. 

Na základe uvedených skutočností VR rozhodla nasledovne: 

1. VR jednomyseľne podporila podanie Dr. Ferenczyovej 

2. VR odporučila odložiť podanie Dr. Hirjakovej do vyriešenia zistených nezrovnalostí 

s autorskými podielmi na publikáciách 

 

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

 

V Bratislave 29. marca 2022 

 

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


