
Zápisnica z Vedeckej rady Ústavu ekológie lesa SAV, v. v. i.  

zo dňa 30.03.2022 
 

 

 

Vec: Prerokovanie návrhu na udelenie čestného titulu „Emeritný vedecký pracovník ÚEL SAV, 

v. v. i.“ „per rollam“ 

 

 

Prerokovania sa zúčastnili: 

Ing. Milan Barna, PhD., Ing. Michal Bošeľa, PhD., Ing. Peter Ferus, PhD., prof. Mgr. Tatiana 

Kluvánková, PhD., Ing. Gabriela Jamnická, PhD., prof. RNDr. Marián Janiga, PhD., RNDr. Anton 

Krištín, DrSc., Ing. Ladislav Kulla, PhD., doc. RNDr. Roman Kuna, PhD., Ing. Pavel Mezei, PhD., 

Mgr. Katarína Pastirčáková, PhD., Ing. Marek Svitok, PhD., Ing. Peter Zach, CSc. 

 

Riaditeľka ÚEL SAV, Dr. Ditmarová požiadala VR ÚEL SAV o pripomienkovanie návrhu na 

udelenie čestného titulu „Emeritný vedecký pracovník ÚEL SAV, v. v. i.“ pre prof. PhDr. Janu 

Plichtovú, PhD., ktorý vedeniu ústavu predložila prof. Mgr. Tatiana Kluvánková, PhD. - vedúca 

viacerých domácich i zahraničných projektov a zároveň vedúca SEA oddelenia a členka VR ÚEL 

SAV, v. v. i. (Príloha 1). Predsedníčka VR, Dr. Jamnická, vyzvala členov VR prostredníctvom 

elektronickej komunikácie, aby návrh posudzovali v súlade s platným interným predpisom - 

Štatútom emeritného vedeckého pracovníka, schváleným VR vo februári 2022. 

 

K návrhu boli vznesené pripomienky (8 členov VR) v súvislosti s tým, že na základe životopisu, 

publikačnej a projektovej činnosti nie je v minulosti deklarovaný vzťah nominantky k ÚEL SAV. 

Prof. Kluvánková zdôvodnila menovanie prof. Plichtovej za Emeritného vedeckého pracovníka, 

ktoré vychádza z dlhodobého pôsobenia Oddelenia Strategických environmentálnych analýz v 

interdisciplinárnej oblasti výskumu adaptácie na globálne zmeny - nedávno schválených sekcií 

výskumu ÚEL SAV, v. v. i. a významne presahuje z environmentálneho manažmentu a politiky do 

spoločenských predovšetkým ekonomických a behaviorálnych vied, čím vie rozšíriť pôsobnosť 

ÚEL a v konkurencii priniesť projekty so širším rozsahom tém. 

 

Záverom možno konštatovať, že s daným návrhom udelenia čestného titulu prof. J. Plichtovej 

súhlasili 6 členovia VR a 7 členovia VR využili právo zdržať sa hlasovania.  

 

Zápisnica z daného rokovania bola zaslaná riaditeľke ÚEL SAV na základe jej požiadavky 

o pripomienkovanie daného návrhu dňa 31.3.2022. 

 

 

Zvolen, 31.3.2022     

 

Zapísal: Ing. Gabriela Jamnická, PhD.    

 

Overil: Mgr. Katarína Pastirčáková, PhD.  

 


