Asociácia doktorandov Slovenska
Občianske zdruţenie
Panenská 29, 811 03 Bratislava, ads@ads.sk, www.ads.sk
___________________________________________________________________________

Zápisnica Asociácie doktorandov Slovenska č. 1/2017
zo zasadnutia Správnej rady Asociácie doktorandov Slovenska
2. 3. 2017 o 14.00 hod., na Fakulte managementu Univerzity Komenského v
Bratislave, Odbojárov 10, Bratislava – miestnosť č. 240
Prítomní členovia:
Mgr. Katarína Rentková, PhD. – predsedníčka Správnej rady
Mgr. Art. Martin Ševčovič, ArtD. – člen Správnej rady
Ing. Ferdinand Vavrík – člen Správnej rady
Prítomní hostia:
PhDr. Veronika Trstianska, PhD. – členka Dozornej rady
Mgr. Katarína Stoláriková – členka Dozornej rady
Zasadnutie správnej rady občianskeho zdruţenia Asociácia doktorandov Slovenska(ďalej ako „ADS“)
sa uskutočnilo na základe pozvánkypredsedníčkyADS zaslanej členom Správnej rady a Dozornej
radys nasledujúcim programom:

Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Program zasadnutia a doplnenia
4. Vyhlásenie doplňujúcich volieb do Správnej rady Asociácie doktorandov Slovenska
5. Vyhodnotenie Slovenského doktorandského fóra 2016
6. Registrácia členov Asociácie doktorandov Slovenska
7. Poplatok za členstvo v Asociácii doktorandov Slovenska
8. Slovenské doktorandské fórum 2017
9. Webová stránka Asociácie doktorandov Slovenska
10. Eurodoc
11. Erasmus +
12. Študentská rada vysokých škôl
13. Diskusia
14. Záver
Ad 1) Otvorenie a privítanie prítomných
Zasadnutie Správnej rady občianskeho zdruţenia Asociácia doktorandov Slovenska so sídlom
Panenská 29, 811 03 Bratislava, IČO: 308 461 70 sa uskutočnilo dňa 2. marca 2017 o 14:00 hod. na
adreseFakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave, Odbojárov 10, Bratislava, ktoré
otvorila a prítomných privítala jeho predsedníčka pani Mgr. Katarína Rentková, PhD. Vo svojom
uvítacom príhovore zrekapitulovala dôvody vzniku i ciele zdruţenia.
Napokon skonštatovala, ţe na zasadnutí Správnej rady ADSsú prítomní traja členovia Správnej rady
ADS (Mgr. Katarína Rentková, PhD., Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD., Ing. Ferdinand Vavrík) dve

členky Dozornej rady zdruţenia (PhDr. Veronika Trstianska, PhD., Mgr. Katarína Stoláriková).
Zasadnutia Správnej rady ADS sa nezúčastnila členka Správnej rady Ing. Nikola Šimková, bez
ospravedlnenia neúčasti.
Zároveň skonštatovala, ţe z celkového, aktuálneho počtu 4 členov Správnej rady zdruţenia sú
prítomní 3 členovia, z čoho vyplýva, ţe Správna rada zdruţenia je uznášania schopná.
Ad 2)Po otvorení Zasadnutia Správnej rady ADS predniesla pani Mgr. Katarína Rentková, PhD. návrh
na určenie zapisovateľa zápisnice zo Zasadnutia Správnej rady ADS:
zapisovateľ:
pán Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD.
Prítomní členovia Správnej rady ADS schválili predloţený návrh jednomyseľne, t.j. počtom 100 %
hlasov všetkých zúčastnených členov Správnej rady ADS a prijali nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 1/2017:
Správna rada ADS schvaľuje za zapisovateľa pánaMgr. art. Martina Ševčoviča, ArtD.
Po schválení zapisovateľa Zasadnutia Správnej rady ADS predniesla pani Mgr. Katarína Rentková,
PhD. návrh na určenie overovateľov zápisnice:
overovateľ:
pán Ing. Ferdinand Vavrík
overovateľ:
pani PhDr. Veronika Trstianska, PhD.
Prítomní členovia Správnej rady ADS schválili predloţený návrh jednomyseľne, t.j. počtom 100 %
hlasov všetkých zúčastnených členov Správnej rady ADS a prijali nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 2/2017:
Správna rada ADS schvaľuje za overovateľov zápisnice pánaIng. Ferdinanda Vavríka a pani
PhDr. Veroniku Trstiansku, PhD.
Ad 3) Program zasadnutia a doplnenia
PaniMgr. Katarína Rentková, PhD. predniesla prítomným členom zasadnutia Správnej rady
ADSnasledovný návrh programu zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Program zasadnutia a doplnenia
4. Vyhlásenie doplňujúcich volieb do Správnej rady Asociácie doktorandov Slovenska
5. Vyhodnotenie Slovenského doktorandského fóra 2016
6. Registrácia členov Asociácie doktorandov Slovenska
7. Poplatok za členstvo v Asociácii doktorandov Slovenska
8. Slovenské doktorandské fórum 2017
9. Webová stránka Asociácie doktorandov Slovenska
10. Eurodoc
11. Erasmus +
12. Študentská rada vysokých škôl
13. Diskusia
14. Záver
Po prednesení návrhu programu, úprave programu a doplnení programu o jeden bod – Schválenie
plánu činnosti na rok 2017, následne na to prítomní členovia Správnej rady ADS jednomyseľne, t.j.
počtom 100 % hlasov všetkých zúčastnených členov Správnej rady ADS, prijali nasledovné:

Uznesenie č.3/2017:
Správna rada ADS schvaľuje program Zasadnutia Správnej rady ADS v znení:
1. Otvorenie a privítanie prítomných
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Program zasadnutia a doplnenia
4. Vyhlásenie doplňujúcich volieb do Správnej rady Asociácie doktorandov Slovenska
5. Vyhodnotenie Slovenského doktorandského fóra 2016
6. Registrácia členov Asociácie doktorandov Slovenska
7. Poplatok za členstvo v Asociácii doktorandov Slovenska
8. Slovenské doktorandské fórum 2017
9. Webová stránka Asociácie doktorandov Slovenska
10. Eurodoc
11. Erasmus +
12. Študentská rada vysokých škôl
13. Diskusia
14. Schválenie plánu činnosti zdruţenia na rok 2017
15. Záver
Ad 4) Vyhlásenie doplňujúcich volieb do Správnej rady Asociácie doktorandov Slovenska
Pani Mgr. Katarína Rentková, PhD. informovala o odstúpení z postu podpredsedníčky ADS, pani Mgr.
Emílie Stecíkovej, ku dňu 12.12.2016 na základe oznámenia zo dňa 14.12.2016. Informovala o moţnej
potrebe vyhlásenia doplňujúcich volieb do Správnej rady ADS, nakoľko súčasný stav členov Správnej
rady ADS je 4 členovia, z toho len 3 sa aktívne zúčastňujú na chode zdruţenia a jedna členka vôbec
nereaguje a nezúčastňuje sa na chode zdruţenia. Následná diskusia prítomných na Zasadnutí Správnej
rady ADS viedla k návrhu, osloviť Petra Brunovského, neúspešného kandidáta vo voľbách do
Správnej rady ADS 2016 z pozície náhradníka a následne aţ na ďalšom zasadnutí Správnej rady ADS
zvaţovať potrebu doplňujúcich volieb do Správnej rady ADS.
Uznesenie č.4/2017:
Správna radaberie na vedomie odstúpenie z postu podpredsedníčky ADS pani Mgr. Emílie
Stecíkovej.
Predsedníčka Správnej rady ADS, na základe výsledkov volieb do Správnej rady 2016, zvolila za
podpredsedu Správnej rady ADS pána Mgr. art. Martina Ševčoviča, ArtD., zvoleného člena
Správnej rady ADS.
Uznesenie č.5/2017:
Správna radaberie na vedomie zvolenie podpredsedu ADS, na základe výsledkov volieb do
Správnej rady ADS 2016, pána Mgr. art. Martina Ševčoviča, ArtD.
Uznesenie č.6/2017:
Správna radapoverila predsedníčku ADS, pani Mgr. Katarínu Rentkovú, PhD. osloviť
najneskôr do konca akademického roka 2016/2017 (tzn. do 31.8.2017) pána Petra Brunovského.
Ad 5) Vyhodnotenie Slovenského doktorandského fóra 2016 (ďalej ako„SDF 2016“)
Pán Ing. FerdinandVavrík informoval zúčastnených členov o vyhodnotení dotazníka k SDF 2016
a prisľúbil opätovné zaslanie výsledkov členom zdruţenia a členom Správnej rady ADS. Pani Mgr.
Katarína Rentková, PhD. zhodnotila SDF 2016 pozitívne, informovala o hospodárení a financovaní
SDF 2016. Rovnako pripomenula potrebu vytvorenia novej databázy registrácie členov, ktoré pomôţe
pri legitimovaní účastníkov plánovaného SDF v roku 2017.

Ad 6) Registrácia členov Asociácie doktorandov Slovenska
Pani Mgr. Katarína Rentková, PhD. navrhla potrebu vytvorenia novej databázy registrácie členov,
ktoré pomôţe pri legitimovaní účastníkov plánovaného SDF v roku 2017, rovnako aj pri ďalších
činnostiach a aktivitách ADS. Registrácia členov bude rozdelená na Registráciu
doktoranda/doktorandky za člena ADS, Registráciu odborného asistenta/odbornej asistentky alebo
vedecko-výskumného/výskumnej pracovníka/pracovníčky za člena ADS, Registrácia iného člena
ADS. Následne bude potrebná kaţdoročná preregistrácia stálych členov ADS, čo umoţní mať aktuálnu
databázu členov ADS.
Prítomní členovia Správnej rady ADS schválili predloţený návrh jednomyseľne, t.j. počtom 100 %
hlasov všetkých zúčastnených členov Správnej rady ADS a prijali nasledovné uznesenie:
Uznesenie č.7/2017:
Správna radaschvaľuje novú Registráciu členov Asociácie doktorandov Slovenska, ktorá bude
zriadená a spustená do 31.8.2017 s platnosťou registrácie uţ na akademický rok 2017/2018.
Prítomní členovia Správnej rady ADS schválili predloţený návrh jednomyseľne, t.j. počtom 100 %
hlasov všetkých zúčastnených členov Správnej rady ADS a prijali nasledovné uznesenie:
Uznesenie č.8/2017:
Správna radaschvaľuje potrebu preregistrácie člena ADS kaţdý akademický rok.
Ad 7) Poplatok za členstvo v Asociácii doktorandov Slovenska
Na základe diskusie k registrácii členov ADS, ale aj priebehu a finančnému plánu aktivít a činností
ADS, realizácie Slovenského doktorandského fóra, či potrebe úhrady členských poplatkov za ADS
v rôznych zdruţeniach a nutnosti účasti na ich zasadnutiach, vyvstala potreba zriadenia členského
príspevku v ADS. V rámci vzájomnej diskusie a aj s členmi Dozornej rady ADS, bol navrhnutý
členský príspevok vo výške minimálne 5,- Eur na akademický rok. Člen ADS môţe, na základe svojho
zváţenia, uhradiť členský príspevok ADS aj dobrovoľne vo vyššej výške.
Prítomní členovia Správnej rady ADS schválili predloţený návrh jednomyseľne, t.j. počtom 100 %
hlasov všetkých zúčastnených členov Správnej rady ADS a prijali nasledovné uznesenie:
Uznesenie č.9/2017:
Správna radaschvaľuje výšku členského príspevku na akademický rok 2017/2018 pri
registrácii/preregistrácii v sume minimálne 5,- Eur, pričom člen môţe dobrovoľne danú výšku
členského príspevku navýšiť.
Prítomní členovia Správnej rady ADS schválili predloţený návrh jednomyseľne, t.j. počtom 100 %
hlasov všetkých zúčastnených členov Správnej rady ADS a prijali nasledovné uznesenie:
Uznesenie č.10/2017:
Správna
radaschvaľuje
registrácii/preregistrácii.

povinnosť

uhrádzať
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Ad 8) Slovenské doktorandské fórum 2017
Členovia Správnej rady ADS navrhli počas diskusie termín pripravovaného Slovenského
doktorandského fóra 2017 v termíne 12.-13.10.2017 s miestnom konania Ţilinská univerzita v Ţiline.
Pričom termín môţe byť prispôsobený moţnostiam Ţilinskej univerzity v Ţiline.

Prítomní členovia Správnej rady ADS schválili predloţený návrh jednomyseľne, t.j. počtom 100 %
hlasov všetkých zúčastnených členov Správnej rady ADS a prijali nasledovné uznesenie:
Uznesenie č.11/2017:
Správna radaschvaľuje termín konania Slovenského doktorandského fóra 2017 na dni 12.10.13.10.2017, tzn. štvrtok-piatok, pričom miestom konania bude Ţilinská univerzita v Ţiline.
Prítomní členovia Správnej rady ADS schválili predloţený návrh jednomyseľne, t.j. počtom 100 %
hlasov všetkých zúčastnených členov Správnej rady ADS a prijali nasledovné uznesenie:
Uznesenie č.12/2017:
Správna radaschvaľuje, ţe termín konania Slovenského doktorandského fóra 2017 môţe byť
pozmenený v kontexte moţností usporiadať Slovenské doktorandské fórum 2017 v spolupráci so
Ţilinskou univerzitou v Ţiline.
Ad 9) Webová stránka Asociácie doktorandov Slovenska
Ing. Vavrík informoval o navrhovaných zmenách na webe www.ads.sk
Uznesenie č.13/2017:
Správna radaberie na vedomie navrhované zmeny na webe www.ads.sk.
Ad 10) Eurodoc
Pán Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD. zastupuje Slovensko v Európskej komisii pre vedu, výskum
a doktorandské štúdium (EURODOC). Informoval zúčastnených o plánovanej účasti na konferencii
(The 17th Eurodocconference 2017 isthemed “OpenScience – Challenges and Opportunities for
EarlyCareerResearchers, http://www.eurodoc-oslo2017.org/) 26. – 27. 4. 2017 a Valného
zhromaţdenia AGM EURODOC 28. – 30. 4. 2017. Obe podujatia sa budú konať v meste Oslo,
Nórsko. Rovnako informoval o údajoch, ktoré poskytol EURODOCU prostredníctvom
EurodocAnnualQuestionnaire 2017.
Uznesenie č.14/2017:
Správna radaberie na vedomie informácie k členstvu ADS v Eurodocu.
Ad 11) Erasmus +
Pán Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD. Informoval Správnu radu o moţnosti spolupráce na projekte
Erasmus +.
Uznesenie č.15/2017:
Správna radaberie na vedomie informácie k moţnosti spolupráce na projekte Erasmus +.
Uznesenie č.16/2017:
Správna rada poverila pána Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD., aby o danom pripravovanom
projekte v rámci Erasmus + zistil viac informácií a informoval Správnu radu na nasledujúcom
zasadnutí.
Ad 12) Študentská rada vysokých škôl (ďalej ako „ŠRVŠ“)
Nakoľko sa pozvaný predseda ŠRVŠ ospravedlnil z účasti na zasadnutí Správnej rady ADS, tak
o spolupráci so ŠRVŠ informovala pani Mgr. Katarína Rentková, PhD. Hlavnou témou bola moţnosť
financovania ADS z prostriedkov ŠRVŠ v rámci spolupráce ŠRVŠ a ADS. V rámci diskusie
k prejednávanému bodu bolo zo strany Dozornej rady ADS navrhnuté, aby bol vypracovaný dodatok

k Memorandu o spolupráci medzi Asociáciou doktorandov Slovenska a Študentskou radou vysokých
škôl, v ktorom by boli upresnené jednotlivé body spolupráce.
Prítomní členovia Správnej rady ADS schválili predloţený návrh jednomyseľne, t.j. počtom 100 %
hlasov všetkých zúčastnených členov Správnej rady ADS a prijali nasledovné uznesenie:
Uznesenie č.17/2017:
Správna rada ADSschvaľuje vypracovanie a podpísanie Memoranda o spolupráci medzi ADS
a ŠRVŠ s presným stanovením okruhu spolupráce.
Ad 13) Diskusia
Ad 14) Schválenie plánu činnosti zdruţenia na rok 2017
Predsedkyňa ADS, pani Mgr. Katarína Rentková, PhD. informovala prítomných členov Správnej rady
ADS a prítomných členov Dozornej rady ADS o aktivitách ADS na rok 2017, medzi ktoré patrí najmä:
- Spolupráca so Študentskou radou vysokých škôl
- Spolupráca a komunikácia s ČADD (Česká asociacedoktorandek a doktorandů)
- Spolupráca a komunikácia so SK RVŠ (Studentská komora Rady vysokých škol)
- Spolupráca so Slovenskou rektorskou konferenciou
- Spolupráca na príprave zborníka „Súčasnosť a perspektívy doktorandského štúdia“
- Aktivity v súvislosti s legislatívnymi zmenami a prípravou stratégie Učiace sa Slovensko
- Príprava a realizácia Slovenského doktorandského fóra 2017
Prítomní členovia Správnej rady ADS schválili predloţený návrh jednomyseľne, t.j. počtom 100 %
hlasov všetkých zúčastnených členov Správnej rady ADS a prijali nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 18/2017
Správna radaADS schvaľuje plán činnosti na rok 2017, vrátane predpokladaných príjmov a
výdavkov (rozpočtu). Zároveň splnomocňuje predsedníctvo k vykonaniu prípadných úprav
schváleného plánu – primerane podľa reálnej potreby, najmä v prípadoch zmien vo vývoji
celkovej finančnej situácie.
Ad 15) Záver
Predsedníčka ADS poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie Správnej rady ADS ukončila.
V Bratislave, dňa 2. 3. 2017
Zapísal:

Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD.

Overovatelia: Ing. Ferdinand Vavrík
PhDr. Veronika Trstianska, PhD.

