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

ktoré sa konalo dňa 3. 10. 2022  

 

 

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

Ivana Taranenková 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Štatút emeritného pracovníka/pracovníčky 

4. Uzávierka roka podľa zákona o verejnej výskumnej inštitúcii 

5. Hodnotenie pracovníkov 

6. Príprava 2. medzinárodného sympózia literárnovednej slovakistiky 

7. Rôzne 

8. 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 13:00 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 

I. Taranenková informovala členov SR o plánovaných odchodoch zamestnancov ústavu do 

dôchodku (aktuálne ide o P. Zajaca a Z. Pruškovú). V tejto súvislosti vyvstáva potreba 

schváliť štatút emeritného pracovníka/pracovníčky, ktorý by umožňoval zachovanie väzieb a 

spolupráce s odchádzajúcimi pracovníkmi. Budúcim emeritným pracovníkom/pracovníčkam 

by umožnil využívať kanceláriu, knižničné služby, zúčastňovať sa na riešení grantových úloh 

a pod. V ďalšej diskusii vystúpila D. Hučková, ktorá v minulosti vypracovala návrh takéhoto 

štatútu, a R. Passia, ktorý rovnako disponuje znením obdobného dokumentu. Spracovaním 

spomínaných podkladov a ich aktualizáciou boli poverení E. Brtáňová a M. Braxatoris, a to 

v termíne do dvoch mesiacov od konania zasadnutia SR. Nasledujúca diskusia sa týkala 

najmä odchodov do dôchodkov, problematiky vyplácania odchodného a odstupného 

a obsadzovania uvoľnených miest vedeckými pracovníkmi. 

 

K bodu 4 

I. Taranenková otvorila otázku ekonomických a administratívnych úloh vyplývajúcich zo 

zákona o verejnej výskumnej inštitúcii v súvislosti s uzávierkou roka (správy, zverejnenia 

a pod.). Zároveň sa dotkla auditu, ktorého konanie je plánované na rok 2023.  Členovia SR sa 

zaviazali naštudovať si v zákone o v. v. i. úlohy späté so záverom roka, a to v termíne do 

jedného mesiaca od konania zasadnutia.  
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K bodu 5 

Ďalšie rokovanie sa týkalo hodnotenia pracovníkov ústavu. Vzhľadom na množstvo externých 

hodnotení činnosti ústavu prebiehajúcich v roku 2022 sa toto hodnotenie uskutoční v prvom 

polroku 2023 podľa v súčasnosti platných pravidiel, pričom ďalšie hodnotenia sa budú 

uskutočňovať s dvojročným intervalom. SR dovtedy pripraví aktualizáciu pravidiel tak, aby 

bodové hodnotenia v budúcnosti zohľadňovali nové podmienky v oblasti výkonového 

financovania a bibliografickej registrácie. V ďalšej diskusii ohľadom termínu vnútorných 

atestácií a databázovaných zahraničných periodík vystúpili D. Hučková a I. Taranenková. 

 

K bodu 6 

SR prerokovala zámer zorganizovať na jeseň 2023 2. Medzinárodné sympózium 

literárnovednej slovakistiky. V najbližších týždňoch bude pripravené znenie prvej výzvy 

a následne konkrétny plán organizácie podujatia, pričom do konca novembra budú s návrhmi 

na spoluprácu oslovené vybrané univerzitné pracoviská. Vystúpili I. Taranenková, R. Passia, 

D. Hučková, E. Brtáňová, M. Braxatoris. SR prediskutovala predbežné návrhy na zameranie 

blokov podujatia. Členovia SR zašlú R. Passiovi konkrétne návrhy v termíne do najbližšieho 

zasadnutia SR. Ďalšia diskusia, v ktorej vystúpili I. Taranenková, D. Hučková a R. Passia, sa 

týkala všeobecne spolupráce s partnerskými inštitúciami (FiF UK, LIC a i.). 

 

K bodu 7 

D. Hučková iniciovala diskusiu o možnom spájaní menších ústavov s obdobným zameraním. 

V reakcii vystúpili R. Passia a I. Taranenková. R. Passia otvoril otázku zvyšovania vedeckej 

kvalifikácie troch, v horizonte približne jedného roka až štyroch pracovníkov ústavu. SR 

prediskutovala súvisiace podmienky, postupy a otázku posudzovania medzinárodného 

charakteru odboru, v ktorom pracuje uchádzač o priznanie kvalifikačného stupňa. Ďalšia 

diskusia sa týkala prípravy na medzinárodnú akreditáciu, rozdelenia úloh a spôsobu 

vystupovania na stretnutí s členmi medzinárodného panelu. Vystúpili v nej I. Taranenková, R. 

Passia, D. Hučková a E. Brtáňová. D. Hučková sa informovala o prípadnom konaní dňa 

otvorených dverí v rámci Týždňa vedy a techniky. I. Taranenková v nadväznosti na súvisiacu 

diskusiu s E. Palkovičovou informovala o množstve špecifických popularizačných aktivít 

ústavu, ktoré si vyžadujú značnú organizačnú kapacitu. Dodala však, že vedenie podporí 

prípadné iniciatívy smerom k ďalším popularizačným aktivitám.  

Členovia SR sa predbežne dohodli, že ďalšie zasadnutie SR sa uskutoční v priebehu tretieho 

týždňa mesiaca november 2023. 

 

K bodu 8 

I. Taranenková ukončila zasadnutie SR o 14:35 hod. 

 

 

V Bratislave dňa 7. 10. 2022 

 

 

Zapísal: Martin Braxatoris                                                          

                                                                                         

Overil: Radoslav Passia                                                       Mgr. Ivana Taranenková, PhD. 

                                                                                        predsedníčka Správnej rady ÚSlL SAV 


