
Zápisnica 

z 1. zasadnutia Vedeckej rady Historického ústavu SAV, v.v.i. dňa 19. 5. 2022 

prítomní členovia VR. František Chudják, Rastislav Kožiak, Henrieta Moravčíková, Vincent 

Múcska, Michal Schvarc, Peter Šoltés, Marína Zavacká 

ospravedlnení členovia VR: Daniela Dvoŕáková, Ingrid Kušniráková 

prítomní hostia: Diana Duchoňová, Slavomír Michálek 

Zasadnutie VR otvoril riaditeľ Historického ústavu SAV, v.v.i. Slavomír Michálek. V úvode 

prezentoval výsledky voľby novej VR akademickou obcou zo dňa 5. mája 2022 a poďakoval 

členom predošlej VR. Novými členmi (9) vedeckej rady sa stali Daniela Dvoŕáková, František 

Chudják, Rastislav Kožiak, Ingrid Kušniráková, Henrieta Moravčíková, Vincent Múcska, 

Michal Schvarc, Peter Šoltés a Marína Zavacká. Prítomní členovia novej vedeckej rady HU 

SAV v.v.i. na prvom zasadnutí si v platnej tajnej voľbe zvolili predsedu (Peter Šoltés - 6 za, 1 

sa zdržal), podpredsedu (Vincent Múcska - 6 za, 1 sa zdržal) a tajomníčku (Ingrid Kušniráková 

- 7 za): 

Pracovný program rokovania VR viedol predseda Peter Šoltés. Zasadnutie VR malo dva hlavné 

body - periodické hodnotenie vedeckých organizácií MŠVVaŠ za roky 2014 - 2019 a 

akreditačný dotazník pre Historický ústav SAV, v.v.i. 

1. Diana Duchoňová (zodpovedný pracovník za HÚ SAV, v.v.i. za vypracovanie dotazníka 

MŠVVaŠ informovala VR o dvoch fázach hodnotenia, v prvej fáze je potrebné odovzdať 

zoznamy vedeckých pracovníkov za uvedené obdobie a zoznam ich vedeckej činnosti. Druhá 

fáza predpokladá výber kritérií pre hodnotenie vedeckých aktivít ústavu. Jednotlivé ústavy 

SAV sú povinné odovzdať kompletné dokumenty do 31. júla 2022. 

VR schválila návrh, že Historický ústav SAV, v.v.i. sa bude uchádzať o hodnotenie v rámci 

oblasti výskumu „historické vedy“ (č. 26). 

Podľa informácie Diany Duchoňovej sa v súčasnosti kreuje na pôde MŠVVaŠ definitívny 

manuál hodnotiaceho dotazníka. Každé pracovisko si stanoví kategórie celkového hodnotenia 

(5 - 52). Samotný dotazník má byť základným východiskom pre výpočet rozpočtu pracoviska v 

nasledujúcich rokoch a jeho vyplnenie a odovzdanie v uvedenom termíne je pre ústavy SAV 

povinné. 5 

2. Peter Šoltés (zodpovedný pracovník za HÚ SAV, v.v.i. za vypracovanie akreditačného 

dotazníka) informoval členov VR o predošlej akreditácii, jej záveroch a odporúčaniach. 

Uviedol, že dotazník sa skladá z zo štyroch častí, ktoré obsahujú tabuľky a naratív. VR 

vyjadrila súhlas s konceptom modelu vypracovania akreditačného dotazníka (Questionare). 

Členovia VR (Moravčíková, Múcska, Kožiak, Chudják, Zavacká, Schvarc) priniesli podnetné 

návrhy pri vypracovaní nosných i vedľajších častí akreditačnej schémy. Termín odovzdania 

vyplneného akreditačného dotazníka v anglickom jazyku stanovila SAV na 30. júna 2022.  



3. V rámci rôzneho sa Marína Zavacká zamerala na otázku riešenia kvality doktorandského 

štúdia (školiteľ - doktorand) na Historickom ústave SAV, v.v.i. 

Vedecká rada sa danej otázke bude venovať po odovzdaní vyplnených dotazníkov, dotazníka 

MŠVVaŠ a akreditačného dotazníka. Na najbližšom zasadnutí bude jedným z bodov programu 

vypočutie aktuálnych doktorandov a ich školiteľ 

Zapísal: Slavomír Michálek 

 Schválil: Peter Šoltés 

Prílohy k zápisnici: 

1. Výsledky volieb VR HÚ SAV, v.v.i. zo dňa 5. mája 2022 

2. Prezenčná listina zo zasadnutia VR HÚ SAV, v.v.i. zo dňa 19. mája 2022 

3. Hlasovacie lístky pri voľbe predsedu, podpredsedu a tajomníka VR zo dňa 19. 5. 2022 


