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ÚSTAV SLOVENSKEJ LITERATÚRY SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED, 

VEREJNÁ VÝSKUMNÁ INŠTITÚCIA 

sídlo: Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava 4 

IČO: 17050286 

(ďalej len „Ústav slovenskej literatúry SAV, v. v. i.“) 

 

ŠTATÚT EMERITNÉHO VEDECKÉHO PRACOVNÍKA  

Ústavu slovenskej literatúry SAV, v. v. i. 

 

1. Úvodné ustanovenia 

 

1. Čestný titul „Emeritný vedecký pracovník Ústavu slovenskej literatúry SAV, v. v. i.“/ 

„Emeritná vedecká pracovníčka Ústavu slovenskej literatúry SAV, v. v. i.“ (ďalej len „titul“) 

sa zavádza ako výraz uznania za celoživotné zásluhy o rozvoj ústavu alebo vedného odboru 

na základe dlhoročnej vedeckej, vedecko-organizačnej alebo vedecko-pedagogickej činnosti 

pracovníka, ktorý po dosiahnutí dôchodkového veku ukončil pracovný pomer v inštitúcii, ale 

naďalej sa aktívne zapája do jej činnosti. 

2. Titul sa môže udeliť iba vedúcim vedeckým pracovníkom (kvalifikačný stupeň I) a 

samostatným vedeckým pracovníkom (kvalifikačný stupeň IIa), ktorí dosiahli dôchodkový 

vek. Podmienkou udelenia titulu je ukončenie riadneho pracovného pomeru v Ústave 

slovenskej literatúry SAV, v. v. i., a ďalšie aktívne vedecké pôsobenie v ňom. 

3. Titul sa udeľuje na dobu neurčitú. Zo závažných dôvodov môže byť odobratý, pričom za 

závažné dôvody sa považuje najmä právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, konanie, 

ktorým sa emeritný pracovník závažným spôsobom spreneveril občianskej a vedeckej etike, 

prípadne poškodil dobré meno organizácie navonok, iné konanie v rozpore s dobrými mravmi, 

ako aj konanie v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.  
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4. Štatút emeritného vedeckého pracovníka Ústavu slovenskej literatúry SAV, v. v. i., sa 

automaticky pozastavuje v prípade opätovného uzatvorenia pracovného pomeru emeritného 

pracovníka s Ústavom slovenskej literatúry SAV, v. v. i. (najmä podľa § 43 ods. 5 Zákona 

243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii), pričom k pozastaveniu dochádza po dobu 

trvania takto uzatvoreného pracovného pomeru. 

 

2. Postup pri schvaľovaní 

 

1. Titul udeľuje riaditeľ/riaditeľka Ústavu slovenskej literatúry SAV, v. v. i., na základe 

schválenia návrhu vo Vedeckej rade Ústavu slovenskej literatúry SAV, v. v. i., a Správnej rade 

Ústavu slovenskej literatúry SAV, v. v. i. Emeritnému pracovníkovi zároveň vystaví písomný 

dekrét s uvedením dátumu, od ktorého sa udeľuje. 

2. Návrh na udelenie titulu predkladajú riaditeľovi/riaditeľke ústavu vedúci jednotlivých 

výskumných oddelení, Vedecká rada Ústavu slovenskej literatúry SAV, v. v. i. alebo Správna 

rada Ústavu slovenskej literatúry SAV, v. v. i.  

3. Iniciovať udelenie titulu môže z vlastného podnetu aj riaditeľ/riaditeľka ústavu. 

4. Návrh na udelenie titulu pred jeho udelením prerokuje a schváli Vedecká rada Ústavu 

slovenskej literatúry SAV, v. v. i., a následne prerokuje a schváli Správna rada Ústavu 

slovenskej literatúry SAV, v. v. i. 

 

3. Pôsobenie emeritných vedeckých pracovníkov                                                              

 

1. Základné práva a povinnosti emeritných vedeckých pracovníkov Ústavu slovenskej 

literatúry SAV, v. v. i., sa riadia primerane ustanoveniami o právach a povinnostiach 

zamestnancov v zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákone č. 552/2003 Z. z. o výkone 

prác  vo verejnom záujme, zákone č. 553/03 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri 

výkone prác vo verejnom záujme, v Pracovnom poriadku a Organizačnom poriadku Ústavu 

slovenskej literatúry SAV, v. v. i., v Kolektívnej zmluve Ústavu slovenskej literatúry SAV, v. 
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v. i., resp. pri jej absencii v dohode alebo súhlase zamestnaneckej rady či zamestnaneckého 

dôverníka podľa § 233 ods. 4 Zákonníka práce a v Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa, ako 

aj v ďalších súvisiacich predpisoch a právnych úkonoch. Pôsobením emeritných vedeckých 

zamestnancov v organizácii sa nemení limitovaný počet zamestnancov organizácie stanovený 

zriaďovateľom ani nezakladá nárok na zvýšenie rozpočtu mzdových prostriedkov a odvodov 

do poisťovní.  

2. Pôsobenie emeritných vedeckých pracovníkov akadémie podľa § 12 ods. 17 Zákona 

133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied sa primerane riadi ustanoveniami tohto článku. 

3. Emeritný vedecký pracovník Ústavu slovenskej literatúry SAV, v. v. i., nie je kmeňovým 

zamestnancom ústavu. Nie je členom akademickej obce Ústavu slovenskej literatúry SAV, v. 

v. i., ani nezastáva žiadnu funkciu v organizačnej štruktúre pracoviska. Na vedeckej činnost i 

ústavu  sa podieľa dobrovoľne alebo na základe dohody o vykonaní práce, ktorú s ním ústav 

môže v prípade potreby uzavrieť. Dohody sa uzatvárajú prednostne na činnosti smerujúce k 

využívaniu skúseností a výsledkov emeritného vedeckého pracovníka, a to najmä napísanie 

monografie, časopiseckej štúdie najvyššej kategórie a podobnej vedeckej publikácie, odborné 

poradenstvo a posudkovú činnosť.  

3. Emeritný vedecký pracovník Ústavu slovenskej literatúry SAV, v. v. i., má právo dochádzať 

na pracovisko a zapájať sa do jeho činnosti. Môže využívať infraštruktúru pracoviska, má k 

dispozícii pracovné miesto s osobným počítačom, prístup do knižnice a elektronických 

databáz, funkčnú adresu elektronickej pošty SAV. Publikácie a iné výstupy emeritných 

pracovníkov Ústavu slovenskej literatúry SAV, v. v. i., podliehajú bibliografickej registrácii 

v databázach publikačnej činnosti SAV, zverejňovaniu vo výročných správach inštitúcie 

a podobne. 

4. Emeritný vedecký pracovník Ústavu slovenskej literatúry SAV, v. v. i., je povinný riadiť sa 

v organizačných otázkach vnútornými predpismi Ústavu slovenskej literatúry SAV, v. v. i.,  a 

pokynmi vedenia ústavu, resp. vedúceho vedeckého oddelenia, do ktorého je pracovne 

zaradený. 
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4. Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento štatút prerokovala Správna rada Ústavu slovenskej literatúry SAV, v. v. i., na svojom 

zasadnutí dňa 28. novembra 2022, Vedecká rada Ústavu slovenskej literatúry SAV, v. v. i. sa 

k nemu vyjadrila dňa 9. 12. 2022. Následne ho schválila Správna rada Ústavu slovenskej 

literatúry SAV, v. v. i., na svojom zasadnutí dňa 19. 12. 2022. 

2. Štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia Správnou radou Ústavu slovenskej 

literatúry SAV, v. v. i..  

 

V Bratislave dňa 19. 12. 2022 

 

                                                                                  Mgr. Ivana Taranenková, PhD.  

                                                                riaditeľka Ústavu slovenskej literatúry SAV, v. v. i. 


