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

ktoré sa konalo dňa 28. 11. 2022  

 

 

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

Ivana Taranenková 

Prizvaná k bodu 3: Lenka Rišková, zamestnanecká dôverníčka pri ÚSlL SAV, v. v. i.  

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Prerokovanie návrhu na navýšenie dovolenky nevedeckým pracovníkom  

4. Štatút emeritného pracovníka/pracovníčky 

5. Zhodnotenie priebehu stretnutia s medzinárodným panelom 

6. Kroky k zvýšeniu medzinárodného impaktu 

7. Príprava 2. Medzinárodného sympózia literárnovednej slovakistiky 

8. Smernica o edičnej činnosti  

9. Príprava a aplikovanie etických štandardov na pracovisku (v nadväznosti na školenie 

vedeckých pracovníkov)  

10. Príprava hodnotenia pracovníkov 

11. Nová stratégia pre výskum, vývoj a inovácie 

12. Aktuálne dianie na ústave (uzávierka roka) 

13. Rôzne 

14. 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 SR o návrhu zamestnaneckej dôverníčky L. Riškovej na navýšenie 

počtu dovolenkových dní pre nevedeckých zamestnancov, ktorý vychádza z požiadaviek 

nevedeckých zamestnancov ÚSlL SAV, v. v. i., a ÚSvL SAV, v. v. i. Návrh sa podáva 

v koordinácii so zamestnaneckou dôverníčkou pri ÚSvL SAV J. Cvikovou. L. Rišková tlmočila 

požiadavku nevedeckých zamestnancov o navýšenie výmery dovolenky a priblížila SR kontext 

danej iniciatívy. Ďalšie rokovanie sa týkalo vymedzenia okruhu dotknutých zamestnancov a 

špecifikácie počtu dodatočných dovolenkových dní. I. Taranenková sa vyslovila za navýšenie 

dovolenky všetkým nevedeckým zamestnancom (nielen odborným), s čím súhlasila 

zamestnanecká dôverníčka aj prítomní členovia SR. Ďalej navrhla, aby sa počet dní dovolenky 

navýšil o päť. R. Passia argumentoval v prospech navýšenia výmery dovolenky o päť dní, ktoré 

zodpovedajú potrebám spätým s obdobím vianočných sviatkov. D. Hučková v tejto súvislosti 

spomenula úzus zatvoreného ústavu a predchádzajúcu prax riaditeľského voľna. L. Rišková 



2 
 

tento návrh uvítala, tlmočila však záujem nevedeckých zamestnancov aj o vyšší počet dní, ak 

to situácia v budúcnosti umožní. Ďalšia diskusia sa zameriavala na spôsob zabezpečenia 

nerušeného chodu pracoviska. Počet dovolenkových dní sa môže navýšiť až v roku 2023, 

pričom v budúcnosti bude podliehať každoročnému schvaľovaniu, resp. dohode so 

zamestnaneckým dôverníkom. SR sa ďalej venovala formálnej stránke navýšenia výmery. R. 

Passia navrhol uzatvoriť dohodu so zamestnaneckou dôverníčkou, M. Braxatoris sa zmienil 

o tom, že Zákonník práce umožňuje aj jednostranné vyjadrenie jej predchádzajúceho súhlasu. 

Nasledujúca diskusia sa týkala náležitostí a obsahu dohody so zamestnaneckou dôverníčkou. 

Vystúpili I. Taranenková, D. Hučková a M. Braxatoris. Po diskusii SR hlasovala 

o nasledujúcom uznesení: 

 

Uznesenie č. 1 

SR odsúhlasila navýšenie počtu dovolenkových dní pre nevedeckých zamestnancov v roku 2023 

o päť dní. Zároveň zaviazala riaditeľku ÚSlL SAV, v. v. i., aby po dohode so zamestnaneckou 

dôverníčkou pripravila a uzatvorila zodpovedajúcu dohodu podľa § 233 ods. 4 Zákonníka 

práce. 

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

 

K bodu 4 

I. Taranenková informovala o plánovaných odchodoch pracovníkov ÚSlL SAV, v. v. i., do 

dôchodku. V roku 2023 pôjde o troch zamestnancov, ktorí prejavili záujem o čestný titul 

emeritného pracovníka ústavu. Ďalšie rokovanie sa týkalo navrhovaného textu štatútu. 

 

Uznesenie č. 2 

SR prerokovala návrh štatútu emeritného pracovníka/pracovníčky, ktorý predloží na vyjadrenie 

Vedeckej rade ÚSlL SAV, v. v. i..    

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

 

K bodom 5 a 6 

I. Taranenková v súvislosti so stretnutím s medzinárodným hodnotiacim panelom apelovala na 

snahu publikovať v renomovaných vedeckých časopisoch a presadzovať sa v zahraničí. Dotkla 

sa tiež otázky rovnomerného rozloženia činností pracovníkov a efektívneho využívania ich 

tvorivých síl.  Spomenula možnosť zaviazať vedeckých pracovníkov, aby sa v určitom období 

pokúsili o publikovanie výstupu kategórie A. D. Hučková navrhla, aby sa súvisiace otázky 

upravili v smernici o hodnotení, ktorej aktualizácia sa v súčasnosti plánuje, a aby boli 

predmetom pravidelných stretnutí k pracovnej náplni. R. Passia sa priklonil k možnosti 

využívať existujúce nástroje v oblasti hodnotenia zamestnancov a presadzovať dodržiavanie 

s nimi spojených pravidiel. Na návrh D. Hučkovej ďalej zhodnotil skúsenosť z účasti na iných 

stretnutiach s medzinárodným hodnotiacim panelom. I. Taranenková avizovala, že 22. 

decembra 2022 budú v dispozícii výsledky medzinárodného hodnotenia, ktoré SR prerokuje 

začiatkom roku 2023.  

 

K bodu 7 

SR sa ďalej venovala príprave 2. Medzinárodného sympózia literárnovednej slovakistiky, ktoré 

sa uskutoční v mesiaci november 2023. Sympózium bude pozostávať z jednej centrálnej 

konferencie (venovanej aktuálnej reflexii odboru) a štyroch tematických podujatí 

(nemeckojazyčná literatúra, modernizmus, literatúra 90. rokov a kázňová tvorba). Predbežne sa 
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počíta s tým, že každému podujatiu bude venovaný samostatný deň sympózia. Do 10. decembra 

2022 je potrebné zaslať R. Passiovi anotácie tematických konferencií, do vianočných sviatkov 

budú pripravené výzvy na spoluprácu. Diskusia sa týkala miesta konania podujatí (Malé 

kongresové centrum SAV, resp. priestory v areáli SAV na Patrónke), počtu príspevkov v rámci 

tematických konferencií (zazneli návrhy na 6 – 8, do 9, resp. do 15 príspevkov). Konkrétne 

počty a súvisiace časové limity pre prednášajúcich a diskutujúcich sa budú odvíjať od 

rozhodnutí organizátorov jednotlivých podujatí a od časových obmedzení spätých 

s prevádzkou priestorov, v ktorých sa budú konať. 

 

K bodu 8 

I. Taranenková informovala o smernici o vydávaní knižných publikácií vo VEDE, 

vydavateľstve SAV. Zároveň apelovala na disciplínu a dodržiavanie existujúcich pravidiel pri 

príprave knižných publikácií. Dotkla sa zámeru pripraviť pre potreby ÚSlL SAV, v. v. i., 

smernicu o publikovaní, ktorá by zakotvovala o. i. povinnosť venovať primeranú pozornosť 

formálnym pripomienkam z recenzných posudkov. D. Hučková sa dotkla otázky zriadenia 

funkcie vedeckého redaktora. E. Brtáňová začlenila časť diskutovaných otázok do kompetencií 

jazykového redaktora. R. Passia spomenul možnosť, aby mali pripravované publikácie 

zodpovedného spravodajcu z edičnej rady ústavu. Ďalej sa venoval ustanoveniam smernice o 

vydávaní knižných publikácií vo VEDE, vydavateľstve SAV, ktoré zakladajú postupy odlišné 

od existujúcej praxe. Ide predovšetkým o čl. 4 ods. 5 smernice, podľa ktorého za návrh 

vhodných recenzentov zodpovedá vedecká rada vydavateľskej inštitúcie. V ďalšej diskusii 

venovanej náležitostiam edičného návrhu vystúpila I. Taranenková a D. Hučková.  

 

K bodu 9 

I. Taranenková informovala o školeniach venovaných etickým štandardom a predátorským 

časopisom, ktorých sa zúčastnili D. Hučková a I. Hostová. Oboznámila SR so zámerom 

pripraviť a aplikovať etické štandardy pre potreby ÚSlL SAV, v. v. i., ktoré budú definovať 

zásady správania na pracovisku a pokrývať aj prípady porušovania kolegiálnej etiky. V diskusii 

vystúpila D. Hučková, ktorá krátko informovala o absolvovanom školení. Príprave etických 

štandardov a ich aplikácii sa budú venovať ďalšie zasadnutia SR. 

 

K bodu 10 

SR sa príprave hodnotenia pracovníkov venovala len rámcovo. I. Taranenková formulovala 

zámer kvalitnej prípravy nadchádzajúceho hodnotenia. Ako jednu z ciest načrtla prizvanie 

externých hodnotiteľov, konkrétne rozhodnutia však budú predmetom diskusie na 

nasledujúcich zasadnutiach. 

 

K bodu 11 

I. Taranenková informovala SR o plánovaných opatreniach, ktoré vyplývajú z návrhu Národnej 

stratégie výskumu, vývoja a inovácií 2030. Ide predovšetkým o konsolidáciu grantovej a 

servisnej podpory výskumu, vývoja a inovácií do jednej agentúry, s ktorou sa počíta do konca  

2025. Táto zmena by zásadne ovplyvnila aj budúcu projektovú činnosť vedeckých pracovníkov 

ÚSlL SAV, v. v. i. R. Passia sa dotkol otázky realizovateľnosti predmetného zámeru vo vzťahu 

k agentúre VEGA. Poukázal to, že kým pri aktuálnom modeli P SAV vkladá prostriedky do 

agentúry spoločnej s MŠVVaŠ SR, ktorá prerozdeľuje podporu v rámci rezortu SAV, pri 

konsolidovanej agentúre vzniká problém, ako obmedziť financovanie na organizácie z daného 

rezortu.  
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K bodu 12 

I. Taranenková informovala, že napriek pôvodným očakávaniam výkonové financovanie 

umožní ústavu vyplatiť odmeny, pričom zodpovedajúce prostriedky sa prerozdelia zásluhovo. 

Ďalej navrhla vytvárať rezervný fond z prostriedkov z kategórie „iné zdroje“, ktoré podľa 

zákona o v. v. i. nie je nutné vyčerpať do konca kalendárneho roka. Ide predovšetkým o príjmy 

z predaja kníh. O použití prostriedkov z rezervného fondu bude rozhodovať SR. Členovia SR 

vyjadrili súhlasné stanovisko k danému návrhu. Ďalšia diskusia sa týkala spôsobu použitia 

prostriedkov z fondu a  získavania ďalších zdrojov pre jeho vytváranie. Vystúpili D. Hučková, 

I. Taranenková a R. Passia.  

 

K bodu 13 

SR prerokovala informácie o detailoch predvianočného posedenia plánovaného na 12. 12. 2022, 

ktoré predniesla I. Taranenková.  

R. Passia informoval o štatistikách záznamov spracovaných pracovníčkami knižnice. SR 

prediskutovala otázky späté s ich pracovnými náplňami.  

Členovia SR sa dohodli, že nasledujúce zasadnutie SR sa uskutoční v priebehu mesiaca január 

2023. 

 

K bodu 14 

I. Taranenková ukončila zasadnutie SR o 15:00 hod. 

 

 

V Bratislave dňa 1. 12. 2022 

 

 

Zapísal: Martin Braxatoris                                                          

                                                                                         

Overil: Radoslav Passia                                                       Mgr. Ivana Taranenková, PhD. 

                                                                                        predsedníčka Správnej rady ÚSlL SAV 


