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Zápisnica z per rollam rokovania Správnej rady  

Ústavu slovenskej literatúry SAV, v. v. i. zo dňa 23. 12. 2022 

 

 

 

Dňa 20. 12. 2022 riaditeľka Ústavu slovenskej literatúry SAV, v. v. i. (ďalej len „ústav“) a 

predsedníčka jeho Správnej rady (ďalej len „SR“) I. Taranenková zaslala členom SR na 

vyjadrenie: 

 

1. Plán rodovej rovnosti SAV 

2. návrh harmonogramu volieb členov Vedeckej rady Ústavu slovenskej literatúry, v. v. i. 

a text oznámenia o jej konaní. 

 

1. I. Taranenková predložila členom SR na schválenie Plán rodovej rovnosti Slovenskej 

akadémie vied : Verzia 1.0. : 2021 – 2024. Materiál bol pôvodne platný do roku 2022, P SAV 

mu však predĺžilo platnosť do roku 2024. Jeho znenie so zapracovaním časovej zmeny podlieha 

osobitnému schvaľovaniu v jednotlivých organizáciách SAV.  

I. Taranenková určila členom SR lehotu na posúdenie návrhu do 23. 12. 2022 do 10:00 hod. 

 

Výsledok hlasovania do 23. 12. 2022 do 10:00 hod.: 

počet členov SR: 5 

počet hlasov za prijatie návrhu: 4 

počet hlasov proti prijatiu návrhu: 0 

 

Uznesenie č. 1 

SR schvaľuje Plán rodovej rovnosti Slovenskej akadémie vied na roky 2021 – 2024 v úplnom 

znení s dodatkom č. 1.  

 

 

2. I. Taranenková zároveň na základe predchádzajúceho prerokovania v SR predložila jej 

členom na schválenie harmonogram volieb do vedeckej rady ústavu a návrh oznámenia o jej 

konaní. Voľby členov vedeckej rady a diskusia s kandidátmi na jej interných členov sa 

uskutoční dňa 6. 2. 2023 o 10:00 hod., pričom kandidatúry bude možné predložiť do 31. januára 

2023.  

I. Taranenková určila členom SR lehotu na posúdenie návrhu do 23. 12. 2022 do 10:00 hod. 

 

Výsledok hlasovania do 23. 12. 2022 do 10:00 hod.: 

počet členov SR: 5 

počet hlasov za prijatie návrhu: 5 

počet hlasov proti prijatiu návrhu: 0 

 

Uznesenie č. 2 

SR schvaľuje harmonogram volieb do Vedeckej rady Ústavu slovenskej literatúry, v. v. i.  

a návrh oznámenia o jej konaní. Zároveň poveruje svoju predsedníčku I. Taranenkovú, aby 

voľby vyhlásila zverejnením oznámenia o jej konaní na webovom sídle organizácie.  
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V Bratislave dňa 23. 12. 2022 

 

Zapísal: Martin Braxatoris                                                          

                                                                                         

Overil: Radoslav Passia                                                       Mgr. Ivana Taranenková, PhD. 

                                                                                        predsedníčka Správnej rady ÚSlL SAV 


