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Oblasť 1: STRATÉGIA VEDY A VÝSKUMU 

 
 
6. Čo podľa Vás chýba v "Dlhodobom zámere Žilinskej univerzity v Žiline", v časti 
Vedeckovýskumná a umelecká činnosť (časť má iba 288 slov)? Zverejnenie na stránke 
http://goo.gl/ 
 

 
Návrhy pre vytvorenie zámeru VaV:  

1. Hlavné nosné smery výskumu – prierezové a špecifické 
2. Konkretizácia, ako vedu a výskum uskutočňovať (financovanie, hodnotenie, iná 

podpora) 
3. Jednoduchosť, stručnosť, zrozumiteľnosť 

 
7. Aký je Váš postoj k vykonávaniu výskumnej činnosti na Žilinskej univerzite v Žiline? * 
(viac odpovedí)  



 
 
 
 

 

Oblasť 2: FINANČNÉ ZDROJE 



 

 

 

 



Oblasť 3: PROCES VEDY A VÝSKUMU 

 

 
 

 



 

 



 



 
19. Ak ste na predchádzajúcu otázku č.18 odpovedali "nie" alebo "skôr nie", uveďte prosím,  
čo Vám nevyhovuje. 
 
 
Závery k organizácii a riadeniu VaV: 

1. Nie je riadený a koordinovaný. 
2. Nedostatočné prepojenie tímov na katedrách a fakulte. 
3.  Administratívna náročnosť zaťažuje riešiteľov. 
4. Fiktívna práca na projektoch – profitovanie z práce iných 

 

 
21. Čo by mali obsahovať Pravidlá / Zásady správnej vedeckej praxe na Žilinskej univerzite 
v Žiline? 
Závery k zásadám správnej vedeckej praxe: 



1. Spôsob výskumnej práce – Metodika vedecko-výskumnej práce (Vytvorenie 
výskumných tímov, organizovanie práce v tímoch, spôsob publikovania,použiť 
odporúčané dokumenty). 

2. Etika vedecko-výskumnej práce. 
 

 

 



 

 
26. Ak ste na predchádzajúcu otázku č. 25 odpovedali "áno", uveďte prosím konkrétne 
návrhy. 
 
Záver pre systém evidencie publikačnej činnosti: 

1. Prispôsobiť potrebám tých, ktorí ho napĺňajú. 
2. Prístup cez aplikačné rozhranie pre vytváranie vlastných reportov. 

Oblasť 4: VÝSKUMNÁ PRÁCA 

 
27. Aké sú najväčšie bariéry Vašej vedecko-výskumnej práce na Žilinskej univerzite v Žiline?  
 
Bariéry VaV: 



1. Organizovanie VaV 
a. Chýbajú správne riešiteľské kolektívy 
b. Obmedzená schopnosť spolupráce 
c. Vysoké nároky na administratívu, nedostatočná podpora administratívy 
d. Formálne/nefungujúce projekty 
e. Nedostatočná spolupráca 
f. Hľadanie výskumného problému, chýbajú výskumné zámery 
g. Doktorandské štúdium je formálne viazané na výskum 
h. Nedostatok času  
i. Iba kvantitatívne hodnotenie výsledkov 

2. Finančné ohodnotenie 
 

 
 

 
29. Uveďte prosím bližšiu špecifikáciu možností uvedených v predchádzajúcej otázke č. 28.  
 
 
Závery pomoc ŽU pri VaV: 

1. Prepájať pracoviská 
2. Rozdeliť pozície na riešení projektu 
3. Zlepšenie atmosféry – kultúra univerzity 
4. Eventuálne aj reengineering katedier. 

 



 
31. Pripojte prosím k odpovedi z predchádzajúcej otázky č.30 širší komentár.  
 
 
Dôvody pre zvažovanie odchodu: 

1. Spôsob vykonávania VaV 
2. Finančné ohodnotenie 
3. Administratívny tlak – výkazy, byrokracia  

Dôvody pre zotrvanie: 
1. Radosť z práce, veda je dôvodom prečo som na univerzita 

Oblasť 5: VYBAVENIE LABORATÓRIÍ A ZAKÚPENÉ 
ŠPIČKOVÉ TECHNOLÓGIE 



 
33. Ak ste na predchádzajúcu otázku č. 32 odpovedali "nie", uveďte prosím, čo Vám chýba 
 
Nedostatky v technickom vybavení: 

1. Mechanizmy obstarávania 
2. Nedostatočné finančné zdroje na prevádzku a experimenty 
3. Spôsob nákupu 

 

 

 
 



 



 

Oblasť 6: RIADENIE ZMIEN PROCESU VaV 

 

 



 
41. Ak ste na predchádzajúcu otázku č. 39 odpovedali "áno", uveďte prosím konkrétne návrhy 
na zmeny v riadení a vykonávaní procesu vedy a výskumu.  
 
Zmeny v riadení: 

1. Zmeniť systém práce VaV 
a. Odstrániť rozdrobenosť 
b. Oddeliť výskumníkov od učiteľov 
c. Zabezpečiť administratívu 
d. Vytvorenie tímov 
e. Zlepšiť komunikáciu 

2. Zlepšiť motiváciu 
a. Profesionálne spolupracovať 
b. Ľudský prístup 
c. Zvýšiť odmeňovanie za publikácie 
d. Nehodnotiť iba publikácie 

 



• 

neviem odpovedať 

 
43. Ak ste na predchádzajúcu otázku č. 41 odpovedali "viem", uveďte prosím konkrétne 
návrhy zmien. 
Manažérske prvky riadenia. 

1. Rozvoj ľudských zdrojov 
2. Zvýšiť počet bodov za publikácie 
3. Efektívne využívať administratívu 
4. Projektové riadenie 
5. Tímová práca 

 
 

 



45. Ak ste na predchádzajúcu otázku č. 43 odpovedali "áno", navrhnite prosím ako. Ak ste 
odpovedali "nie", napíšte prosím, prečo považujete existujúcu štruktúru za najvhodnejšiu. 
 
Zmena organizačnej štruktúry:  

1. Vytvorenie tímov 
2. Nejednotné návrhy na zmenu organizačnej štruktúry 

 

 

 



 
 


