
Slovenské doktorandské fórum 2017 

Náklady spojené s ubytovaním a stravou počas SDF hradí organizátor, účastníci znášajú náklady na 

dopravu. 

19.10.2017, Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline 

Čas Bod programu 

11:00 – 13:00 
Ubytovanie účastníkov SDF  
Hotel Slovakia, Žilina 

12:00 – 13:00 
Registrácia účastníkov SDF 
Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline 

13:30 – 14:00 

Slávnostné otvorenie fóra 
prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.  
           prezident Slovenskej rektorskej konferencie 
prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.  
            rektorka Žilinskej univerzity v Žiline 
Mgr. Katarína Rentková, PhD. 
           predsedníčka ADS 
Bc. Bálint Lovasz 
           predseda Študentskej rady vysokých škôl SR  

14:00 – 16:30 

Problémy mladej vedy na Slovensku: Panelová diskusia s pozvanými 
hosťami z rôznych inštitúcií zaoberajúcich sa vysokým školstvom 
a vedou na Slovensku 
 
Hostia:  

 Jozef Jurkovič, Generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl, 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

 Stanisla Lukáč, M.A. , projekt TO DÁ ROZUM 

 Tomáš Meravý, MESA10 

 Pavol Kučmáš, Fond na podporu vzdelávania 
 
Diskusia bude prebiehať v slovenskom jazyku. 

16.30 – 17:00 Prestávka  

17:00 – 18:45 

Paralelné workshopy  

W1: Prevencia pred vyhorením  
Vyhorenie vzniká, ak je dlhodobo väčší výdaj energie, ako je príjem. 
Medzi rizikové faktory v zamestnaní patrí zvýšená pracovná záťaž, 
vysoké nároky (byrokracia, rýchlosť, množstvo, flexibilita), rušivé vplyvy 
(práca non-stop), nedostatok samostatnosti (nutnosť rešpektovať 
pravidlá), nedostatok uznania, zlý kolektív, protekcia (nespravodlivosť 
v práci), konflikt hodnôt a mnohé iné.... "keď nie je možné zmeniť 
vonkajšie prostredie, stále môžeme zmeniť seba"  
Zážitkový workshop bude zameraný na podporu vnútorných zdrojov a 
posilnenie seba.  
 
Prezentovať bude Eva Hargašová, klinická psychologička a rodinná 
terapeutka. 

W2: Je nejaký život v korporáte? 
Spoločnosti sa v posledných rokoch aktívne snažia zjednodušovať 
svoje interné procesy, podporovať tvorivé myslenie, iniciovať 
jednoduchosť. Zavádzajú k tomu konkrétne opatrenia – zjednodušujú 



produktové rady, rušia zbytočné a komplikované smernice či pravidlá. 
Časti takejto mozaiky sú inšpirované vonkajším prostredím, a teda 
prinášaním toho funkčného z miest, kde to správne funguje. V procese 
zmien sú však najdôležitejší ľudia a ich negatívny či pozitívny postoj 
k zmenám. 
Počas workshopu porovnáte kariérny život v startupe  a v korporáte. 
Zameriavať sa budete na možnosti osobnostného a kariérneho rastu 
v organizáciách tohto typu.  
Témy workshopu 
Startup vs korporát. 
Skončí sa rozvoj zamestnanca po skúšobnej dobe? 
Čo si máme predstaviť pod skratkou KPI a čo je to Spätná väzba, 1:1 a 
360°? 
Ako sa dá v korporáte presadiť a rásť? 
 
Prezentovať bude Branislav Andreanský 

W3: Spoznaj sám seba 
Chcete sa dozvedieť o sebe niečo viacej? Zaujíma Vás aký je rozdiel 
medzi tým, čo si o sebe myslíte a ako veci prežívate? Ak áno, tak 
využite možnosť urobiť si diagnostiku osobnosti, ktorej výsledky sa 
dozviete v rámci spoločného workshopu. Dozviete sa nie len niečo 
viacej o sebe, ale zároveň porozumiete tomu, v čom ste dobrí, na čom 
môžete stavať a na čom by ste mali pracovať.  
Pre absolvovanie tohto workshopu je potrebné sa prihlásiť vopred, 
aby ste si mohli urobiť test. Prístup k testu a aj jeho výsledok dostane 
on-line na svoju emailovú adresu. Preto Vás žiadame k registrácii 
uviesť aj svoju emailovú adresu. 
 
Prezentovať bude Miroslav Kubiš 

18:45 – 19:00 Záverečné zhrnutie a vyhodnotenie workshopov 

20:00 -  Večera  

 

20.10.2017 Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline 

Kariérny rozvoj doktorandov a mladých výskumníkov  

V poldňovom bloku Vám ponúkneme inšpiratívne príbehy úspešných výskumníkov a výskumníčok, 

praktické kariérne tipy aj priestor na diskusiu o tom, ako by mala vyzerať podpora profesionálneho 

rozvoja doktorandov a mladých výskumníkov na Slovensku. 

Čas Bod programu 

9.30 – 9.45 

Otvorenie druhého dňa SDF 
Zástupca Žilinskej univerzity/Fakulty riadenia a informatiky 
            Žilinská univerzita v Žiline 
Mgr. Katarína Rentková, PhD. 
           predsedníčka ADS 
Bc. Bálint Lovasz 
           predseda Študentskej rady vysokých škôl SR 

9.45 – 10.45 
Moja kariérna cesta: Panelová diskusia s úspešnými výskumníčkami 
a výskumníkmi 
 



Všetci naši hostia zdieľajú profesiu výskumníka. Ich kariérne cesty sú 
však veľmi rôznorodé. V diskusii sa podelia o to, čo bolo ich kariérnom 
raste najdôležitejšie, čo ich motivovalo, ako sa naučili zvládať nové 
výzvy a prekážky, či ako ich posúval aj občasný neúspech. 
 
Hostia:  

 Giuseppe Lugano, člen výskumného tímu ERAdiate na Žilinskej 
univerzite v Žiline 

 Robert Mistrík, zakladateľ spoločnosti HighChem 

 Martin Šuster, riaditeľ Odboru výskumu Národnej banky 
Slovenska a vysokoškolský pedagóg 

 Anna Závodská, vysokoškolská pedagogička a členka žilinskej 
start-upovej komunity 

 Panel doplní aj výskumníčka s úspešnou akademickou 
kariérou. Meno zverejníme čoskoro. 

 
Diskusia bude prebiehať v anglickom jazyku bez tlmočenia. 

10.45 – 11.15 Prestávka  

11.15 – 12.45 

Paralelné workshopy  

W1: Výskumná mobilita a medzinárodná spolupráca 
Workshop je určený najmä tým doktorandom a mladým výskumníkom, 
ktorí zatiaľ nemajú veľa skúsenosti s výskumnou mobilitou 
a medzinárodnou spoluprácou, ale chceli by to zmeniť. Predstavíme 
Vám rôzne schémy a programy, prostredníctvom ktorých môžete získať 
financovanie pre svoj výskumný pobyt v zahraničí a ponúkneme 
praktické rady a tipy, ako zostaviť žiadosť, s ktorou v týchto 
programoch uspejete.  
 

W2: Kariérne príležitosti v neakademickom prostredí  
Práca vo výskume nemusí vždy znamenať akademickú kariéru. 
Možnosti pre plnohodnotné uplatnenie ponúka výskumníkom aj 
priemysel, verejný sektor či nezisková sféra. Tento workshop je určený 
tým, ktorí sa chcú dozvedieť viac o tom,  aké kariérne možnosti môžu 
objaviť za bránami univerzity, v čom je práca výskumníka 
v neakademickom prostredí iná, aké zručnosti si vyžaduje, či ako v nej 
zhodnotiť akademickú skúsenosť. 
 

W3: Podpora kariérneho rozvoja doktorandov a mladých 
výskumníkov na Slovensku  
Workshop je určený najmä tým, ktorý chcú aktívne prispieť do diskusie 
o tom, ako by mala vyzerať podpora kariérneho rozvoja doktorandov 
a mladých výskumníkov na slovenských vysokých školách 
a výskumných inštitúciách. V rámci práce v skupinách aj následnej 
spoločnej diskusie sa účastníci pokúsia načrtnúť súbor odporúčaní, 
ktoré budú tvoriť východisko pres spoločné stanovisko ADS k tejto 
téme. 

12.45 – 13.15 Záverečné zhrnutie a vyhodnotenie workshopov 

13:30  
Obed 
 

 


