
Zápisnica z Vedeckej rady Ústavu ekológie lesa SAV  

zo dňa 18.08.2021 
 

 

 

Vec: Pripomienkovanie dokumentu: Programové vyhlásenie Predsedníctva SAV na obdobie 

2021-2025 „per rollam“ 

 

 

Pripomienkovania sa zúčastnili: 

Ing. Milan Barna, PhD., Ing. Peter Ferus, PhD., Ing. Gabriela Jamnická, PhD., prof. RNDr. Marián 

Janiga, PhD., RNDr. Anton Krištín, DrSc., Ing. Ladislav Kulla, PhD., doc. RNDr. Roman Kuna, 

PhD., Mgr. Katarína Pastirčáková, PhD.  

 

Pripomienkovania sa nezúčastnili: 

Ing. Michal Bošeľa, PhD., prof. Mgr. Tatiana Kluvánková, PhD., Ing. Pavel Mezei, PhD., Ing. 

Marek Svitok, PhD., Ing. Peter Zach, CSc. 

 

 

K danému dokumentu bolo vznesených niekoľko pripomienok: 

 

- V dokumente Programového vyhlásenia by mala byť aj zmienka nielen o rozšírení 

spolupráce výskumných pracovísk SAV a slovenských vysokých škôl, ale rozšírení 

spolupráce s ostatnými inštitúciami vykonávajúcimi výskum a vývoj (napr. rezortné alebo 

súkromné výskumné pracoviská), (L. Kulla). 

- Vyjadrenie sa k legislatívnemu a organizačnému rámcu – „Presadzovať a podporovať 

otvorené publikovanie (open access), archiváciu a sprístupnenie vedeckých údajov a prístup 

do vedeckých a odborných databáz“ ako aj „potrebné podstatne zlepšiť podmienky v oblasti 

ochrany práv duševného vlastníctva a transferu technológií“: V kontexte prostredia 

vedecko-výskumných inštitúcií a univerzít, kde považujeme za duševné vlastníctvo najmä 

výstupy a výsledky výskumu a vedeckej práce, ide o „citlivú tému“ aj z hľadiska 

uverejňovania údajov a výsledkov v registroch a databázach, kde je potrebné nájsť správny 

„modus vivendi“ – vzájomne zmluvne výhodný pre zainteresované strany (autorské práva, 

osobitné právo k databáze, kvalita databázy a pod.) Vedecko-výskumné inštitúcie a vysoké 

školy tiež tradične kladú menší dôraz na určenie peňažnej hodnoty ich nehmotných aktív. 

Táto situácia sa však mení v súvislosti s podporou komercializácie duševného vlastníctva 

(DV) na týchto inštitúciách a pri prijímaní strategických rozhodnutí o budúcnosti ich DV, 

(M. Janiga). 

- Boli zapracované aj viaceré pripomienky technického charakteru, (R.Kuna, G. Jamnická, A. 

Krištín). 

- A. Krištín odporúča rozpracovať hlavné body Programového vyhlásenia aj na úrovni Ústavu 

a výskumných tímov/oddelení ÚEL. 

 

Pripomienky zúčastnených členov VR ÚEL SAV k danému návrhu Programového vyhlásenia P 

SAV boli zaslané v príslušnom dokumente riaditeľke ÚEL SAV na základe jej požiadavky 

o pripomienkovanie. 

 

 

Zvolen, 18.8.2021    Zapísal: Ing. Gabriela Jamnická, PhD. 

Overil: RNDr. Anton Krištín, DrSc.  


