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

ktoré sa konalo dňa 19. 12. 2022  

 

 

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

Ivana Taranenková 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Prerokovanie riadnej účtovnej závierky za rok 2021 

4. Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku  

5. Schválenie štatútu emeritného vedeckého pracovníka 

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 riadnu účtovnú závierku za rok 2021. I. Taranenková informovala, že riadna 

účtovná závierka za rok 2021 bola zostavená a predložená v súlade so zákonom o účtovníctve 

do registra účtovných závierok. V účtovnom období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021 vykázal ústav v 

účtovníctve výnosy v čiastke 822724,72 EUR a náklady v čiastke 821444,33 EUR, hospodársky 

výsledok bol zisk v čiastke 1 280,39 EUR. 

 

K bodu 4 

I. Taranenková navrhla, aby bol hospodársky výsledok za rok 2021 preúčtovaný na účet 428 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov v súlade s Opatrením Ministerstva 

financií, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove 

pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky. 

 

Uznesenie č. 1 

SR prerokovala účtovnú závierku za rok 2021 a schválila návrh na preúčtovanie 

hospodárskeho výsledku za rok 2021 na účet 428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia 

minulých rokov.  

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

I. Taranenková predložila SR na schválenie návrh štatútu emeritného vedeckého pracovníka po 

predchádzajúcom prerokovaní v správnej rade a po súhlasnom vyjadrení vedeckej rady ústavu, 

ktorá návrh prerokovala 9. 12. 2022. 

 

Uznesenie č. 2 

SR schvaľuje Štatút emeritného vedeckého pracovníka Ústavu slovenskej literatúry SAV, v. v. i. 

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

 

K bodu 6 

R. Passia navrhol, aby sa časť kladného hospodárskeho výsledku použila na úhradu nákladov 

na organizáciu 2. Medzinárodného sympózia literárnovednej slovakistiky, ktoré nebude možné 

pokryť z riešených grantov. Členovia SR vyslovili podporu tomuto zámeru. 

I. Taranenková informovala o podujatiach ústavu plánovaných na rok 2023. Členovia SR 

prerokovali otázky spojené s ich načasovaním. R. Passia predložil pracovný návrh 

informačného materiálu k medzinárodnému sympóziu, ktoré sa uskutoční 20. – 24. 11. 2023. 

Diskusia k materiálu sa týkala o. i. otázky spolupráce s inými inštitúciami pri organizácii 

jednotlivých panelov.  

I. Taranenková informovala o rokovaní s vedením Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. 

o budúcom rozvoji inštitucionálnej spolupráce (organizácia sympózia, výskumné pobyty 

vedeckých zamestnancov a i.). SR prediskutovala otázky podpory mobilít zahraničných 

výskumných pracovníkov v ČR na Slovensku (NŠP).   

I. Taranenková predniesla informáciu o priebehu tohtoročného podujatia Česko-slovenské 

konfrontácie. 

SR prerokovala vyhlásenie volieb do vedeckej rady ústavu, ktorej funkčné obdobie sa končí vo 

februári 2022. Dohodla sa, že mesiac pred jeho uplynutím, t. j. v mesiaci január 2023, zverejní  

oznámenie o konaní volieb a voľby následne zorganizuje. 

I. Taranenková informovala, že po zasadnutí SR prevezme rozhodnutie Predsedníctva SAV o 

zaradení ústavu do akreditačnej kategórie. K výsledkom medzinárodnej akreditácie za roky 

2016 až 2021 a k prevádzkovým otázkam sa v mesiaci január uskutoční celoústavná schôdza. 

 

K bodu 7 

I. Taranenková ukončila zasadnutie SR o 11:20 hod. 

 

 

V Bratislave dňa 20. 12. 2022 

 

 

Zapísal: Martin Braxatoris                                                          

                                                                                         

Overil: Radoslav Passia                                                       Mgr. Ivana Taranenková, PhD. 

                                                                                        predsedníčka Správnej rady ÚSlL SAV 


