
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

AKADEMICKÝ SENÁT

Šafárikovo námestie 6, P. O .B O X 440

814 99 Bratislava 1

Zápisnica

z 1. zasadnutia Vedeckej komisie AS UK AS UK dňa 17. júna 2016

Začiatok zasadnutia: o 13.00 hod.

Miesto konania zasadnutia:Zasadacia miestnosť rektora UK

(Nová budova UK, 1. poschodie).

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia:

(podl'a pozvánky)

1. Otvorenie.

2. Diskusia na témy:

a) Hodnotenie výsledkov výskumu na UK

b) Kritériá na habilitáciu a inauguráciu

c) Opatrenia na zachovanie vedúceho postavenia UK medzi slovenskými univerzitami

d) Identifikácia kvalitných medzinárodne viditeľných výsledkov výskumu v jednotlivých

vedných odboroch

3. Rôzne.

4. Záver.

Bod č. 1: Otvorenie

Zasadnutie Vedeckej komisie AS UK viedol jej predseda doc. RNDr. Martin Putala, PhD., ktorý ho

otvoril a privítal na ňom členov komisie a prorektora pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské

štúdium UK, prof. RNDr. Petra Mocza, DrSc.

Podľa prezenčnej listiny bola komisia uznášania schopná (z celkového počtu 14 členov bolo

prítomných 8). K návrhu programu zasadnutia neboli vznesené pripomienky alebo doplňovacie návrhy

a bol schválený podľa pôvodného návrhu.

1



č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok

1 8 8 8 O O schválené

Uznesenie č. 1:

Vedecká komisia AS UK schvaľuje program l. zasadnutia Vedeckej komisie AS UK dňa 17. júna 2016.

Bod č. 2: Diskusie na témy:

Ad 2a) Hodnotenie výsledkov výskumu na UK

Predseda komisie v úvode informoval o súčasnej situácii ohľadom hodnotenia univerzít na Slovensku

a financovania školstva za oblasť vedy, ktoré vyžaduje dlhodobé riešenie s dôrazom na kvalitu. Pán

prorektor opísal súčasný stav postavenia našej UK v porovnaní so svetovými univerzitami, ale aj

v rámci Slovenska a deklaroval eminentný záujem UK, aby sa jej pracovníci presadili vo svetových

výskumných špičkách, publikovali v prestížnych karentovaných časopisoch a získavali medzinárodné

granty, v ktorých by sa mali uplatniť aj mladí pedagogicko-vedeckí pracovníci. Nastolil otázky, ktoré

vedú k zamysleniu, ako dosiahnuť kvalitu výskumu na UK, či môžeme byť ešte lepší, resp. najlepší?

Konštatoval, že postavenie UK v rebríčku svetových univerzít nie je uspokojivé a mali by sme byť

výrazne lepší. Konštatoval, že zvyšovanie kvality výsledkov výskumu vedie iba cestou ich presadenia

sa na medzinárodnom fóre, nie iba na domácom.

V diskusii na túto tému doc. Matej otvoril otázku rozdielnosti kritérií kvality pre odlišné odbory, otázku

práce Akreditačnej komisie a rozpisu dotácií. Jednoznačná zhoda sa našla pre potrebu stanovenia

kritérií hodnotenia kvality podľa vedných odborov, avšak pri rovnakej miere náročnosti (viď. 2b).

Viacerí prítomní konštatovali, že pre UK je najdôležitejšie, aby sa kritéria hodnotenia výstupov

neznižovali, ale naopak. V diskusii zazneli aj otázky ohľadom zastúpenia členov v Akreditačnej komisii

a v jednotlivých skupinách. Kľúčovým bude sa zasadiť o nominovanie členov do Akreditačnej komisie

a jej pracovných skupín výhradne spomedzi medzinárodne uznávaných osobností.

Predseda komisie v diskusii upozornil aj na potrebu analytického hodnotenia výsledkov vedy na UJ(,

keďže Výročná správa o činnosti UK nemá v štruktúre podľa zákona analytický charakter. Analytický

charakter má podľa informácie od prorektora správa o stave vedy na UK, predkladaná Vedeckej rade

UK. Členovia komisie sa zhodli na vhodnosti poskytnutia tejto informácie aj Akademickému senátu

UK.

Doc. Gyárfášová pripomenula, že je potrebné brať do úvahy aj výsledky ARRA a komplexnejšie

analyzovať všetky ukazovatele.
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Uznesenie Č. 2a:

Vedecká komisia odporúča, aby analytické správy o stave vedy na UK boli predkladané ako informácia

aj AS UK, ostatná správa na najbližšie zasadnutie AS UK v novom akademickom roku.

Ad 2b) Kritériá na habilitáciu a ináuguráciu

V diskusii o kritériách na habilitačné a inauguračné konanie vystúpil pán prorektor prof. RNDr. P.

Moczo, DrSc. a konštatoval, že tieto by sa mali zvyšovať a dôraz by mal byť kladený na karentové

časopisy a citácie registrované vo Web of Science a iných svetových databázach. Náročnosť by mala

stúpať a na UK by sa nemali kritéria znižovať. V diskusii zaznela otázka porovnania kritérií na

habilitačné a inauguračné konanie so svetovými priemermi v jednotlivých odboroch, ako boli

definované SKVH.

Prof. Plašienková nastolila otázku celoslovenských (resp. celoštátnych) kritérií, ktoré by boli platné pre

všetky VŠ a univerzity, aby nedochádzalo k tomu, že rovnaké tituly v skupine odborov sa získavajú na

základe rozdielnych požiadaviek. Doc. Putala nadviazal a informoval o výsledku diskusie

k programovému vyhláseniu vlády SR, kde v prevládol názor na zachovanie titulov docent a profesor

popri funkčných miestach.

Uznesenie Č. 2b:

Vedecká komisia odporúča, aby súčasné kritériá na habilitačné a inauguračné konania na UK boli

porovnané s vedeckými výstupmi podľa svetového priemeru v jednotlivých vedných odboroch, a to

podľa metodiky SKVH.

Ad 2c) Opatrenia na zachovanie vedúceho postavenia UK medzi slovenskými univerzitami

V diskusii odznelo viacero postrehov týkajúcich sa postavenia UK medzi slovenskými univerzitami

a konštatovalo sa, že aby si svoje vedúce postavenie UK mohla zachovať, je potrebné, aby sa

v budúcnosti navrhovali aj konkrétnejšie opatrenia na jednotlivých fakultách vo vzťahu k publikačným

výstupom. Zároveň je potrebné sledovať naplňanie Dlhodobého zámeru UK v oblasti vedy, a ťo vo

forme odpočtu jeho plnenia.

Uznesenie Č. 2c:

Vedecká komisia odporúča, aby AS UK v súvislosti s prerokovaním Dlhodobého zámeru UK mal

k dispozícii aj odpočet o jeho predchádzajúcom plnení a opareniach potrebných na jeho plnenie.

Cieľom je zabezpečenie zachovania vedúceho postavenia UK medzi slovenskými univerzitami.
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Ad 2d) Identifikácia kvalitných medzinárodne viditeľných výsledkov výskumu v jednotlivých

vedných odboroch

V diskusii sa opätovne otvorili otázky hodnotenia výskumu podľa medzinárodných verejných kritérií

a o potrebe vonkajších auditov. Členovia opätovne zdôraznili potrebu dbať na kvalitu zloženia

akreditačnej komisie a vyvstal a požiadavka zadefinovať to, čo sa chápe pod špičkovou kvalitou

výsledkov výskumu v jednotlivých oblastiach vedy. Konštatovalo sa, že je v záujme UK, aby kritéria

kvality boli vysoké. Doc. Putala konštatoval potrebu zohľadňovať špecifiká jednotlivých oblastí

výskumu vyzdvihnutím špičkových, medzinárodne viditeľných výsledkov.

Bod Č. 3. Rôzne

V bode rôzne položil predseda komisie otázku pánovi prorektorovi ohľadom financovania grantov

doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov a spätnej väzby pri vyhodnocovaní udelenia grantov.

Prorektor informoval o dôvodoch celkového prideľovania rovnakých finančných prostriedkov pre väčší

počet uchádzačov, aby sa tým zvýšila ich motivácia podávať granty.

Na položenú otázku o dodržiavaní etického kódexu pri publikovaní a citovaní prorektor ubezpečil

o sledovaní jeho naplňania pri habilitačných a inauguračný ch konaniach.

Uznesenie č.3:

Vedecká komisia odporúča, aby oznámenia o udelení alebo neudelení grantov boli sprevádzané

slovným hodnotením pre vytvorenie spätnej väzby pre žiadateľov.

Bod č. 4. Záver

Po vyčerpaní programu zasadnutia predseda Vedeckej komisie poďakoval prítomným za účasť a

ukončil zasadnutie.

Koniec zasadnutia: 15.45 hod.

Zapísala: prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.

Overil: doc. RNDr. Martin Putala, PhD.

/ú~
..................... /~~~ .

doc. RNDr. Martin Putala, PhD,

predseda Vedeckej komisie AS UK
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