Zápisnica zo zasadnutia VR zo dňa 13. 1. 2020
Prítomní: E. Smolková, F. Gáher, M. Kosterec, M. Vacek, J. Vydrová, M. Chabada
Ospravedlnená: M. Szapuová
Prizvaný: R. Sťahel
Program:
1. Voľba podpredsedu VR FiÚ SAV
2. Nominácia členov do komisie VEGA
3. Doktorandské štúdium
4. Vedecká stratégia: Akčný plán
5. Rôzne
Dňa 13. 1. 2020 o 10.30 hod. otvorila rokovanie VR E. Smolková, ktorá predstavila program
rokovania, ktorý bol následne schválený prítomnými členmi VR.
Ad 1
Za podpredsedu VR boli nominovaní M. Vacek, J. Vydrová a F. Gáher. Jednotliví oslovení sa
k nominácii vyjadrili a nomináciu následne prijal M. Vacek. O jeho nominácii na
podpredsedu VR členovia VR hlasovali nasledujúcich spôsobom:
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 1
VR schválila M. Vaceka za podpredsedu VR.
Ad 2
Nomináciu na člena do komisie VEGA predložili R. Sťahel a E. Smolková. VR hlasovala
jednotlivo najskôr o R. Sťahelovi:
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Hlasovanie k nominácii E. Smolkovej:
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
VR poverila E. Smolkovú o odovzdanie potrebných materiálov oboch schválených
kandidátov do komisie VEGA.
Ad 3
K doktorandskému štúdiu obdržala VR nasledujúce materiály: výber zo Zákona o
zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania (č. 269/2018 Z. z.), Vnútorný systém
zabezpečenia kvality doktorandského štúdia na SAV, Vnútorný systém hodnotenia kvality
doktorandského štúdia na FiÚ SAV.
K ich obsahu sa najskôr vyjadril R. Sťahel, ktorý zároveň predstavil navrhovaný materiál FiÚ
SAV, o ktorom prebehla ďalšia diskusia.
F. Gáher navrhol zváženie 1 kapitoly v monografii medzi podmienkami pre školiteľa
a navrhol úpravu formulácie o publikačných povinnostiach doktoranda týkajúcich sa

vedeckého článku v časopise zaradenom do databáz Web of Science alebo SCOPUS:
odpublikovať text alebo ho mať prijatý s doložením akceptačného listu z redakcie.
E. Smolková navrhovala sprísnenie požiadavky v tom zmysle, aby bol text už odpublikovaný.
V ďalšej diskusii namietla voči povinnosti absolvovať stáž v zahraničí alebo na príslušnej
domácej vedeckej inštitúcii a navrhla, aby bol školiteľ povinný sám vkladať hodnotenie
doktoranda do elektronického systému.
Členovia VR súhlasili s návrhom úpravy formulácie F. Gáhera a zároveň sa zhodli na
stanovení časového harmonogramu internej oponentúry 3 mesiace pred termínom odovzdania
dizertačnej práce.
VR hlasovala o pripravenom dokumente s pripomienkami:
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
VR poverila R. Sťahela zapracovať pripomienky a pripraviť finálnu podobu dokumentu
Vnútorný systém hodnotenia kvality doktorandského štúdia na FiÚ SAV.
Na základe požiadaviek na garanta doktorandského štúdia na FiÚ SAV bola navrhnutá prof.
T. Sedová, o ktorej nominácii VR hlasovala nasledujúcim spôsobom:
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Na základe hlasovania bola prof. T. Sedová schválená ako garant doktorandského štúdia na
FiÚ SAV.
Ad 4
K vedeckej stratégii ústavu mali členovia VR k dispozícii materiál Stratégia rozvoja výskumu
na roky 2018 ‒ 2022 a osnovu správy o činnosti. R. Sťahel predstavil pripravovaný text ku
Koncepcii dlhodobého rozvoja organizácie.
V diskusii F. Gáher navrhol sledovať Stratégiu rozvoja SAV a podľa nej pripraviť aj
Koncepciu dlhodobého rozvoja. Členovia VR sa zhodli na tom, že akčný plán sa má
vyhodnotiť s ohľadom na ciele stanovené v stratégii rozvoja 2016 – 2020 (a – f). Viac sa
diskutovalo o probléme doktorandského štúdia v cudzom jazyku, ktoré musí sledovať platnú
legislatívu a koordináciu s Filozofickou fakultou.
VR navrhla vypracovať výhľad na 10 rokov a konkrétne ciele na nasledujúce 2 roky. Tieto
dokumenty by mali sledovať priority a hlavné zamerania oddelení. VR poverila R. Sťahela
vypracovaním týchto dokumentov, pričom zvyšní interní členovia VR sa budú podieľať na
príprave Správy o činnosti.
Na záver E. Smolková uviedla, že ďalšie zasadnutie VR FiÚ SAV sa uskutoční 28. 1. 2020.
Na tomto stretnutí sa bude hlasovať o Správe o činnosti FiÚ SAV za rok 2019.
V Bratislave 17. 1. 2020
Zapísala: J. Vydrová
Schválil: M. Vacek
Overil: M. Kosterec

