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

ktoré sa konalo dňa 16. 6. 2022 videokonferenčne 

 

 

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

Ivana Taranenková 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Schválenie rokovacieho poriadku SR  

4. Aktuálne informácie o dianí v ústave 

5. Rôzne 

6. 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 návrh Rokovacieho poriadku SR ÚSlL SAV, v. v. i.  

Prebehlo hlasovanie s nasledujúcim výsledkom: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0. 

SR schválila Rokovací poriadok SR ÚSlL SAV, v. v. i. v predloženom znení. 

 

K bodu 4 

I. Taranenková predniesla informácie o dotazníku k ročnému hodnoteniu a výkonovému 

financovaniu vedeckých organizácií SAV, ktorý vedeckým organizáciám rozposlal 

podpredseda SAV pre 3. oddelenie vied M. Morovics. Prebehla diskusia, ktorá sa týkala 

najmä parametrov v aktuálnom modeli výkonového financovania, bonifikácie publikačných 

výstupov a merania projektovej angažovanosti. V diskusii vystúpili R. Passia, D. Hučková a 

E. Brtáňová. 

I. Taranenková informovala o problémoch týkajúcich účtovania v kontexte zmeny právnej 

formy ústavu a aktuálnej situácie na THS ústavov spoločenských vied SAV. Dotkla sa 

deficitu v oblasti informovanosti o spôsobe a postupoch účtovania po zmene právnej formy 

organizácií SAV. Oboznámila SR s aktivitami, ktoré sa v tejto súvislosti podnikajú alebo 

očakávajú (žiadosti ohľadom školení, získavanie odbornej literatúry, plánovaná diskusia na 

porade riaditeľov a i.). K téme vystúpila D. Hučková a R. Passia. 

I. Taranenková následne informovala o príprave akreditácie a periodického hodnotenia. 

Uviedla, že postupuje príprava akreditačného dotazníka, v súčasnosti prebieha jeho preklad 

a korektúra. Dotkla sa tiež konkrétnych otázok súvisiacich s prípravou podkladov na 

periodické hodnotenie, osobitne usporiadania výstupov podľa objektívnych kritérií. V diskusii 

vystúpili D. Hučková a E. Brtáňová. 
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K bodu 5 

Ďalšie rokovanie sa týkalo parametrov výkonového financovania a problémov súvisiacich s 

počtom odborných pracovníkov. V diskusii k týmto témam vystúpili M. Braxatoris, I. 

Taranenková, R. Passia a D. Hučková. D. Hučková a R. Passia poskytli SR informácie 

o sprístupnení zdigitalizovaných verzií zborníkov Litteraria. D. Hučková informovala 

o plánovanej obhajobe dizertačnej práce E. Palkovičovej (17. 6. 2022), o zasadnutí odborovej 

komisie pre doktorandské štúdium v akreditovaných študijných programoch na FiF UK 

a o konaní prijímacích pohovory na doktorandské štúdium. Na štúdium sa prihlásil len jeden 

kandidát, financované by však mohli byť dve miesta. V tejto súvislosti sa zvažuje sa návrh 

zorganizovať druhé kolo pohovorov počas letných mesiacov, pričom rozhodnutie v danej veci 

je v kompetencii FiF UK. Na podporu tejto možnosti v diskusii vystúpila E. Brtáňová. I. 

Taranenková informovala o možnej záujemkyni o doktorandské štúdium v budúcom 

akademickom roku. Ďalej preniesla informáciu o plánovanom výberovom konaní na miesto 

vedeckého pracovníka so zameraním na výskum dejín slovenskej literatúry 19. storočia. 

Dotkla sa tiež možnosti získať príspevok z Podporného fondu Štefana Schwarza. Vzhľadom 

na integritu odboru označila za prioritnú filologickú kvalifikáciu a literárnovedné školenie 

uchádzača.   

Členovia SR sa predbežne dohodli, že ďalšie zasadnutie SR sa uskutoční po letných 

mesiacoch. 

 

K bodu 7 

I. Taranenková ukončila zasadnutie SR o 11:00 hod. 

 

 

V Bratislave dňa 17. 6. 2022 

 

 

Zapísal: Martin Braxatoris                                                          

                                                                                         

 

Overil: Radoslav Passia                                                       Mgr. Ivana Taranenková, PhD. 

                                                                                        predsedníčka Správnej rady ÚSlL SAV 

 

 


