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

ktoré sa konalo dňa 22. 2. 2022 videokonferenčne 

 

 

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

Ivana Taranenková 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Príprava vnútorných predpisov 

4. Informácie z porady riaditeľov 

5. Informácia o dianí v ústave 

6. Rôzne 

7. Záver. 

 

K bodu 1 

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

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

 

K bodu 2 

I. Taranenková predložila SR návrh programu zasadnutia. Za zapisovateľa bol navrhnutý M. 

Braxatoris, za overovateľa R. Passia. Návrh bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 3 

SR prerokovala návrhy vnútorných predpisov v. v. i.: pracovného poriadku, organizačného 

poriadku, volebného a nominačného poriadku na funkciu člena správnej rady, volebného 

a nominačného poriadku na funkciu člena vedeckej rady a pravidiel hodnotenia výskumných 

pracovníkov. Tieto návrhy riaditeľka ústavu zašle vedeckej rade a dozornej rade. Po ich 

vyjadrení predpisy schváli SR.  

 

K bodu 4 

I. Taranenková predniesla informácie z porady riaditeľov ústavov III. oddelenia vied SAV, 

ktoré sa týkali termínu uvoľňovania prostriedkov z agentúry VEGA, požiadavky na priebežné 

čerpanie projektových prostriedkov, 3% valorizácie miezd v zmysle kolektívnej zmluvy (od 

júna 2022), mzdovej reformy a problémov spätých s vyplácaním odchodného (v niektorých 

ústavoch). Ďalšie informácie súviseli so schvaľovaním, resp. aktualizáciou rozpočtov v. v. 

i., so zabezpečovaním dodávky energií a s medzinárodnou akreditáciou, ktorá sa uskutoční 

v roku 2022. 

 

K bodu 5 

I. Taranenková predniesla informácie o dianí v ústave, ktoré sa týkali najmä pohovorov o 

pracovných náplniach, riešenia projektov APVV, plánovaných odchodov niektorých 

výskumných pracovníkov do dôchodku a súvisiacich organizačných zmien.  

 

K bodu 6 
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Členovia SR sa predbežne dohodli, že dňa 25. 3. 2022 o 10:00 hod. sa uskutoční zasadnutie 

SR, na ktorom schvália vnútorné predpisy ústavu (po predchádzajúcich vyjadreniach vedeckej 

rady a dozornej rady). V rámci ďalšej činnosti ich v budúcnosti čaká príprava a schválenie 

rokovacieho poriadku SR. 

 

K bodu 7 

I. Taranenková ukončila zasadnutie SR o 11:45 hod. 

 

 

V Bratislave dňa 22. 2. 2022 

 

 

Zapísal: Martin Braxatoris                                                          

                                                                                         

 

Overil: Radoslav Passia                                                       Mgr. Ivana Taranenková, PhD. 

                                                                                        predsedníčka Správnej rady ÚSlL SAV 

 

 


