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Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady Ústavu slovenskej literatúry SAV, v. v. i.,  

ktoré sa konalo dňa 25. 1. 2021 videokonferenčne 

 

 

Prítomní členovia SR: Martin Braxatoris, Erika Brtáňová, Dana Hučková, Radoslav Passia, 

Ivana Taranenková 

Prizvaný: Vladimír Barborík, predseda VR ÚSlL SAV, v. v. i. 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Voľba podpredsedu správnej rady 

4. Príprava interných dokumentov 

5. Doplňujúce voľby do vedeckej rady (ďalej len „VR“) 

6. Zákon o SAV a zákon o verejnej výskumnej inštitúcii: problémové okruhy 

7. Informácie o výročnej správe 

8. Informácie o financiách a hospodárení 

9. Rôzne 

10. Záver. 

 

K bodu 1 

Riaditeľka ústavu a predsedníčka Správnej rady Ústavu slovenskej literatúry SAV, v. v. i. 

(ďalej len „SR“) Ivana Taranenková otvorila o 10:00 hod. úvodné zasadnutie novozvolenej 

SR. 

 

K bodu 2 

Ivana Taranenková predložila SR návrh programu zasadnutia, ktorý bol jednomyseľne 

schválený. 

Za zapisovateľa bol navrhnutý Martin Braxatoris, za overovateľa Radoslav Passia. Návrh bol 

jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 3 

Ivana Taranenková informovala, že predsedníčkou SR sa ex offo stáva riaditeľka ústavu, je 

však potrebné, aby si SR zvolila spomedzi svojich členov svojho podpredsedu. Ďalej otvorila 

rozpravu o možných kandidátov na túto funkciu.  

V rozprave vystúpili: Ivana Taranenková, Dana Hučková, Erika Brtáňová, Radoslav Passia. 

Erika Brtáňová za vhodných kandidátov označila Danu Hučkovú a Radoslava Passiu. Jej 

mienku podporila Ivana Taranenková, ktorá zdôraznila potrebu informovanosti podpredsedu 

SR o všetkých procesoch riadenia organizácie. Do funkcie bol navrhnutý Radoslav Passia, 

ktorý vyjadril súhlas so svojou kandidatúrou.  

Prebehlo hlasovanie s nasledujúcim výsledkom: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 1. 

Radoslav Passia bol zvolený za podpredsedu SR. 

 

K bodu 4 

 



2 
 

Ivana Taranenková informovala o vnútorných predpisoch, ktoré má SR schváliť do 30. 3. 

2022 a ktoré majú byť zverejnené na webovom sídle inštitúcie: a) organizačný poriadok; b) 

volebný a nominačný poriadok na funkciu člena SR; c) volebný a nominačný poriadok na 

funkciu člena VR; d) pracovný poriadok; e) pravidlá hodnotenia výskumných pracovníkov. 

Informovala o existujúcich podkladoch k týmto dokumentom: kritériá hodnotenia sú v 

súčasnosti prijaté v podobe smernice, je pripravený aj aktualizovaný text organizačného 

poriadku, vzorové volebné a nominačné poriadky na funkciu člena SR a VR sú zverejnené na 

intranete SAV. Zostáva pripraviť návrhy volebných a nominačných poriadkov (podľa 

vzorových dokumentov) a text pracovného poriadku. 

 

Dana Hučková otvorila otázku aktualizácie pravidiel hodnotenia výskumných pracovníkov, 

Radoslav Passia a Ivana Taranenková sa vzhľadom na časové rámce vyslovili za ich 

ponechanie zhruba v súčasnej podobe. Ivana Taranenková dala prípravu pracovného poriadku 

do kontextu legislatívnych požiadaviek a praktických potrieb súvisiacich aj s pandemickou 

situáciou. Ivana Taraneková vo vzťahu k volebným a nominačným poriadkom do VR a SR 

navrhla nevyužiť možnosti sprísnenia podmienok kandidatúry s výnimkou aktívnej 

kandidatúry; zavedenie aktívnej kandidatúry podporila Dana Hučková. Vladimír Barborík 

poukázal na kompetencie SR pri organizácii volieb a prijímaní súvisiacich pravidiel. Martin 

Braxatoris navrhol upraviť povinnosť kandidátov predložiť písomnú predstavu o pôsobení 

a povinnosť zúčastniť sa pohovoru jednotne pre SR a VR. Radoslav Passia odporučil rozdeliť 

povinnosti späté s prípravou návrhov vnútorných predpisov medzi jednotlivých členov SR. 

Ivana Taraneková navrhla, aby texty volebných a nominačných poriadkov pripravili Erika 

Brtáňová a Martin Braxatoris, zatiaľ čo text pracovného poriadku pripraví ona v spolupráci 

s Danou Hučkovou. S predmetným riešením súhlasili všetci členovia SR.  

 

K bodu 5 

Ivana Taranenková informovala, že Radoslavovi Passiovi zvolením do SR zaniklo členstvo vo 

VR, pričom SR je povinná zorganizovať doplňovacie voľby. Radoslav Passia zdôvodnil 

potrebu konania volieb koncom februára 2022. Členovia SR tento termín akceptovali. 

 

K bodu 6 

Ivana Taranenková informovala o okruhoch aktuálnych problémov a úloh súvisiacich so 

zákonmi o SAV a o verejnej výskumnej inštitúcii. Patrí k nim: nemožnosť vytvárať rezervný 

fond a prenášať peňažné prostriedky do ďalšieho roka, otázka duševného vlastníctva a 

zamestnaneckého diela, protokol o majetku, zverejňovanie povinných informácií na webovom 

sídle, vydávanie menovacieho dekrétu za člena SR riaditeľovi v. v. i., navrhovanie členov 

odborových komisií pre doktorandské štúdium, otázky súvisiace s hodnotením zamestnancov 

a hodnotením vedeckej činnosti ústavu zo strany VR, posudzovanie projektov zo strany SR, 

spôsob prerokúvania a podávania výročných správ, overenie ročnej účtovnej závierky 

audítorom, otázka emeritných pracovníkov. Radoslav Passia informoval o perspektívach 

a jednotlivých možnostiach užívania súčasnej budovy ústavu, resp. o potenciálnom prevode 

vlastníctva na nové v. v. i. Tento problém bude treba riešiť v súčinnosti s P SAV, CSČ SAV, 

v. v. i., ktoré je súčasným vlastníkom a s ÚSvL SAV, v. v. i.   

 

V diskusii sa Dana Hučková informovala o aktualizácii rozdelenia miestností medzi ÚSlL 

SAV a ÚSvL SAV. Ivana Taranenková sa dotkla otázky rozhodovania o ukončení projektu zo 

strany SR podľa zákona o v. v. i. pričom otvorila otázku konkrétnych mechanizmov (podľa 
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výročnej správy, na základe prezentácie výsledkov projektov pred SR napr. v polovici doby 

riešenia). Dana Hučková podporila možnosť úpravy prezentácie plnenia projektov pred SR. 

Ivana Taranenková ďalej otvorila otázku formovania hodnotiacej komisie zamestnancov 

a možnosti, že bude zložená z členov VR a vedúcich oddelení (2 + 3). Vladimír Barborík 

upozornil, že VR sa podľa zákona o v. v. i. nielen podieľa na hodnotení zamestnancov, ale aj 

hodnotí výsledky výskumnej činnosti inštitúcie a jej spôsobilosti vykonávať ju. Ivana 

Taranenková navrhla, aby sa hodnotenie inštitúcie realizovalo prostredníctvom výročnej 

správy. K otázke emeritných pracovníkov vystúpili Ivana Taranenková, Erika Brtáňová, Dana 

Hučková, Radoslav Passia. Ivana Taranenková sa dotkla otázky záujmu o využívanie tohto 

inštitútu. Radoslav Passia charakterizoval jeho povahu z hľadiska práv a povinností 

emeritného pracovníka. Dana Hučková a Radoslav Passia podporili daný model a zavedenie 

možnosti jeho využívania.  

 

K bodu 7 

Ivana Taranenková predniesla informáciu o príprave výročnej správy. Zdôraznila náročnosť 

tohto procesu a značný rozsah tohto dokumentu, pričom sa poďakovala Dane Hučkovej 

a Radoslavovi Passiovi za pomoc pri jeho príprave.  

Dana Hučková otvorila v diskusii možnosť vypracovania vzorového výkazu, čím by sa 

zjednodušila práca s podkladmi pri tvorbe výročnej správy. Ivana Taraneková v tejto 

súvislosti prezentovala úmysel predstaviť zamestnancom fungovanie systému tvorby 

výročných správ. Ďalej sa zmienila aj možnosti vytvorenia zdieľaného kalendára pre 

pracovníkov ústavu. 

 

K bodu 8 

Ivana Taranenková predniesla aktuálne informácie o financiách a hospodárení. Opätovne sa 

dotkla problému nemožnosti vytvárania rezervného fondu. Absencia tejto možnosti vzhľadom 

na postupné uvoľňovanie financií v priebehu roka spôsobuje komplikácie pri efektívnom 

plánovaní výdavkov. Určitý potenciál príjmov v tomto smere vidí v oblasti edičnej činnosti, 

zdôraznila však potrebu venovať sa prioritne ťažiskovým aktivitám. Členom SR poskytla 

zmluvu o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja 

s predbežným rozpisom financovania a informovala o ďalšom plánovanom uvoľňovaní 

prostriedkov v priebehu roku 2022.  

V diskusii otvorila Dana Hučková otázku spolupráce s ÚSvL SAV. Ivana Taranenková v tejto 

súvislosti konštatovala otvorené otázky späté so správou budovy a prevádzkou knižnice. Erika 

Brtáňová sa v kontexte vzájomných vzťahov dotkla otázky vymedzenia výskumného objektu 

a propagácie slovenskej literatúry. V ďalšej rozprave k téme vystúpili Dana Hučková, Ivana 

Taranenková, Erika Brtáňová a Radoslav Passia. Ivana Taranenková a Radoslav Passia 

informovali o aktuálnom návrhu na vyradenie nevrátených kníh z fondu knižnice. Ďalej sa 

diskutovalo o možnostiach vymáhania nevrátených kníh a nových akvizíciách. Postupovať sa 

bude v koordinácii s vedúcou knižnice O. Olšinovou.  

 

K bodu 9 

Ivana Taranenková vyzvala k asertivite pri presadzovaní sa v medzinárodnom výskumnom 

a publikačnom priestore. Erika Brtáňová sa dotkla možnosti publikovania monografického 

výstupu v angličtine. Ivana Taranenková informovala o doktorandskom štúdiu na Ústave 

slovenskej literatúry; v rozprave k téme vystúpili aj Erika Brtáňová a Dana Hučková. Erika 

Brtáňová otvorila možnosť získania dodatočnej pracovnej sily, ktorá by mohla v prípade 
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potreby pomôcť pri plnení prevádzkových úloh. Ivana Taranenková sa v tomto smere 

zmienila o viacerých hypotetických možnostiach, pokiaľ ide o formu a rozsah 

zamestnaneckého pomeru takejto sily aj oblastí jej ťažiskového pôsobenia. Definovala tiež 

sféry, v ktorých ústav pociťuje personálny deficit, a to projektová a PR agenda a tiež 

administratívne a finančné záležitosti. Ďalej sa dotkla aj oblastí výskumu, ktoré sa v inštitúcii 

žiada personálne posilniť (19. storočie, staršia slovenská literatúra, teória literatúry). 

Informovala tiež o možnostiach získať štipendijnú podporu pre zamestnancov ústavu a o 

možnostiach medzinárodnej výskumnej spolupráce. Na záver sa Ivana Taranenková dotkla 

perspektívnej potreby pripraviť a schváliť rokovací poriadok SR a tiež pravidelného 

uskutočňovania jej zasadnutí, pričom predbežne navrhla ich konanie raz za mesiac. 

 

K bodu 10 

Ivana Taranenková ukončila zasadnutie SR o 12:45 hod. 

 

 

 

V Bratislave dňa 25. 1. 2022 

 

 

Zapísal: Martin Braxatoris                                                          

                                                                                         

 

Overil: Radoslav Passia                                                   Mgr. Ivana Taranenková, PhD. 

                                                                                           predsedníčka Správnej rady  

                                                                                 Ústavu slovenskej literatúry SAV, v. v. i.  

 

 


