
Zápisnica z Vedeckej rady Ústavu ekológie lesa SAV, v. v. i. 

konanej dňa 8. 2. 2023 

 

Vec: Prerokovanie návrhu zaradenia prác doktorandky Ing. Hany Húdokovej do 

Súťaže doktorandov a doktorandiek SAV (I.) a návrhu na udelenie ocenenia SAV pre 

RNDr. Ľubicu Ditmarovú, PhD. (II.) „per rollam“  

 

Prerokovania sa zúčastnili: Ing. Milan Barna, PhD., Ing. Michal Bošeľa, PhD., Ing. Peter 

Ferus, PhD., Ing. Gabriela Jamnická, PhD., prof. RNDr. Marián Janiga, CSc., Ing. Benjamín 

Jarčuška, PhD., prof. Mgr. Tatiana Kluvánková, PhD., RNDr. Anton Krištín, DrSc., Ing. 

Ladislav Kulla, PhD., doc. RNDr. Roman Kuna, PhD., Ing. Pavol Mezei, PhD., Mgr. Katarína 

Pastirčáková, PhD., Ing. Marek Svitok, PhD. 

 

I. Interná doktorandka ÚEL SAV Ing. Hana Húdoková (v 4. roku doktorandského štúdia) sa 

plánuje tento rok zúčastniť súťaže doktorandov SAV (prihlášky do 28. februára 2023). Na 

základe interného predpisu „Štatútu súťaže doktorandov a doktorandiek SAV“ je nevyhnutnou 

súčasťou podania aj stanovisko vedeckej rady organizácie o autorskom podiele súťažiaceho a 

organizácie na súťažných prácach. 

Zaradenie vybraných prác do danej súťaže bolo jednohlasne odsúhlasené VR ÚEL SAV – 

Stanovisko VR je v Prílohe 1. k tejto zápisnici.  

 

II. V súvislosti s tohtoročným okrúhlym jubileom (60. rokov) riaditeľky Ústavu ekológie lesa 

SAV, v. v. i. - RNDr. Ľubice Ditmarovej, PhD. – predsedníčka VR predložila návrh na jej 

ocenenie Odborovou plaketou SAV v zmysle „Pravidiel udeľovania vyznamenaní a cien 

SAV" (termín predkladania návrhov od organizácií SAV príslušnému oddeleniu vied SAV je 

najneskôr do 15. marca). Dr. Ditmarová sa počas svojej dlhoročnej vedecko-výskumnej práce 

významným podielom pričinila o rozvoj vedného odboru "Fyziológia rastlín" na ÚEL SAV. 

Návrh na udelenie Čestnej plakety SAV Dionýza Štúra za zásluhy v prírodných vedách Dr. 

Ditmarovej bol jednohlasne schválený VR ÚEL SAV.  

 

Uznesenie: 

Vedecká rada predkladá návrh za Ústav ekológie lesa ako organizáciu SAV na udelenie 

Čestnej plakety SAV Dionýza Štúra za zásluhy v prírodných vedách pre RNDr. Ľubicu 

Ditmarovú, PhD.  

 

Zvolen  08. 02. 2023 

     

Zapísal:    Ing. Gabriela Jamnická, PhD. 

      

Overil:     Ing. Milan Barna, PhD. 



 

 

Stanovisko VR ÚEL SAV, v. v. i.  k predkladaným súťažným prácam a autorskému 

podielu súťažiaceho a organizácie na súťažných prácach 

 

Ing. Hana Húdoková predkladá do súťaže doktorandov a doktorandiek SAV štyri významné 

práce, odborné publikácie, ktoré vznikli počas jej doktorandského štúdia na ÚEL SAV a  úzko 

súvisia s témou jej dizertačnej práce: Fyziologická odozva vybraných lesných drevín na zmeny 

ich prirodzených environmentálnych podmienok. Doktorandka sa vo svojich prácach z 

ekofyziologického hľadiska zameriava na hodnotenie a analýzu vplyvu dôležitých stresorov 

(sucho a teplo) na vybrané druhy významných druhov drevín v oblasti strednej Európy. 

Všetky predkladané publikácie majú afiliáciu ÚEL SAV, sú riadne zaevidované v publikačnej 

činnosti ÚEL SAV aj s percentuálnymi podielmi jednotlivých autorov, určenými po 

vzájomnej dohode všetkých autorov (Metodika evidencie publikačnej činnosti v zmysle 

Zákona 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja). Ing. Húdoková je na 

troch z predkladaných prác hlavnou autorkou:  

- Húdoková et al. 2022 – ako prvá autorka s 20 % podielom,  

- Konôpková et al. 2020 – ako korešpondenčná autorka s 10 % podielom, 
- Marešová et al. 2022 – ako korešpondenčná autorka s 20 % podielom, 

- Jamnická et al. 2020 – ako spoluautor v širšom autorskom kolektíve s 5% podielom.  
 

Na základe „Štatútu súťaže doktorandov a doktorandiek SAV“  bol daný návrh zaradenia prác 

do doktorandskej súťaže prerokovaný Vedeckou radou ÚEL SAV, v. v. i. „per rollam“. VR 

odporúča predkladané práce doktorandky Ing. Hany Húdokovej zaradiť do danej súťaže v 

akademickom roku 2022/2023 s autorským podielom uvedeným pri evidencii publikácií. 
 

 

 

 

 

Vo Zvolene,  8. 2. 2023    Ing. Gabriela Jamnická, PhD. 

                predsedníčka VR 

 

        

 

 


