
Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej Rady CEM SAV  

uskutočnenej on-line cez aplikáciu Zoom dňa 11. 3. 2022 od 10.00 hod. 

 

Prítomní: I. Riečanský, S. Vranková, M. Cebová, M. Ferko, J. Slezák, M. Dubovický (prihlásil sa 

s odstupom 20 min), M. Barteková (prihlásila sa s odstupom 30 min), I. Herichová, I. Waczulíková, 

J. Klimas.  

Neprítomní: M. Májeková, L. Račková, I. Čalkovská 

 

Program:  

1. Návrh na nomináciu na ocenenie Vedec roka 

2. Návrh na členov volebnej komisie pre výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa CEM 

3. Návrhy na udelenie kvalifikačného stupňa IIa.  

4. Návrh ocenenia pre generálnu riaditeľku CEM SAV, v. v. i. pri príležitosti životného jubilea 

5. Pripomienky k vnútorným predpisom 

 

Ad 1.  

VR bola požiadaná o vyjadrenie k nominácii Dr. K. Valachovej na ocenenie Vedec roka (vyhlasuje 

CVTI SR). Všetci prítomní členovia VR s návrhom súhlasili, avšak odporučili zdôvodnenie 

nominácie formulovať presvedčivejšie. 

 

Ad 2. 

VR bola požiadaná predsedom výberovej komisie (list zo dňa 23.2.2022) o návrh člena výberovej 

komisie (VK). Po krátkej diskusii bol za kandidáta navrhnutý a hlasovaním zvolený predseda VR I. 

Riečanský (9 hlasov za, 1 nehlasoval). VR bola tiež požiadaná o nezáväzné návrhy na ďalších členov 

VK z radov významných osobností v SAV aj mimo SAV. Prítomní členovia sa zhodli, že VR navrhne 

z prostredia mimo SAV prof. M. Zemana (PrirF UK) a prof. Ostatníkovú (LF UK) a zo SAV Dr. D. 

Žitňana (Ústav zoológie SAV) a Dr. E. Kutejovú (Ústav molekulárnej biológie SAV).  

 

Ad 3. 

Predložené boli žiadosti Dr. Sýkoru, Dr. Bzdúškovej a Dr. Kimijanovej na udelenie kvalifikačného 

stupňa IIa. VR konštatovala, že žiadosti spĺňajú platné kritériá a súhlasila s predložením žiadostí na 

príslušný orgán SAV. 

 

Ad 4. 

M.Cebová informovala VR o blížiacom sa životnom jubileu generálnej riaditeľky CEM doc. 

Pecháňovej a požiadala VR o schválenie návrhu na vyznamenanie SAV. Nakoľko doc. Pecháňová 

získala v minulosti Čestnú plaketu Jána Jessenia za zásluhy v lekárskych vedách, VR odsúhlasila 

podanie návrhu na Medailu SAV za podporu vedy. Z prítomných 7 členov 6 hlasovalo za, 1 

nehlasoval. 

 

Ad 5.  

Generálna riaditeľka dr. Pecháňová požiadala VR o pripomienkovanie vnútorných predpisov, ktoré 

v ďalšom kroku schvaľuje Správna rada CEM SAV, v. v. i. Dokumenty pripomienkovala iba dr. 

Cebová, predseda VR vyzval ostatných členov na preštudovanie dokumentov a zaslanie pripomienok 

do 15.3. 2022. 

 

V Bratislave 25.3.2022 

 

Zapísal: Riečanský     Overili: Cebová, Vranková 


