
Zápisnica  

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

zo dňa 25.2.2022 

 
Vec: Schválenie dokumentov Štatút Emeritného vedeckého pracovníka ÚEL SAV, v. v. i. a 

Vedecké sekcie ÚEL SAV, v. v. i. „per rollam“ 

 
 

Hlasovania sa zúčastnili:  

Ing. Milan Barna, PhD., Ing. Michal Bošeľa, PhD., Ing. Peter Ferus, PhD., Ing. Gabriela Jamnická, 

PhD., prof. Mgr. Tatiana Kluvánková, PhD., RNDr. Anton Krištín, DrSc., Ing. Ladislav Kulla, PhD., 

doc. RNDr. Roman Kuna, PhD., Mgr. Katarína Pastirčáková, PhD., Ing. Marek Svitok, PhD., Ing. 

Peter Zach, CSc. 

 

Hlasovania sa nezúčastnili: 

prof. RNDr. Marián Janiga, CSc., Ing. Pavel Mezei, PhD.  

 

 

Program:   I. Schválenie dokumentu Štatút Emeritného vedeckého pracovníka ÚEL SAV, v. v. i. 

 II. Schválenie dokumentu Vedecké sekcie ÚEL SAV, v. v. i. 

III. Uznesenia 

 

 

I. Schválenie dokumentu Štatút Emeritného vedeckého pracovníka ÚEL SAV, v. v. i. 

Za schválenie už VR pripomienkovaného a upraveného dokumentu „Štatút Emeritného vedeckého 

pracovníka ÚEL SAV, v. v. i.“ hlasovali všetci zúčastnení 11 členovia VR. 

 

 

II. Schválenie dokumentu Vedecké sekcie ÚEL SAV, v. v. i. 

Za schválenie už VR pripomienkovaného dokumentu „Vedecké sekcie ÚEL SAV, v. v. i.“ hlasovali 

10 členovia VR, jeden člen sa zdržal hlasovania.  

 

 

III. Uznesenia  

1. Štatút čestného titulu „Emeritný vedecký pracovník ÚEL SAV, v. v. i.“ bol schválený vo Vedeckej 

rade ÚEL SAV, v. v. i. dňa 25.2.2022 a týmto dňom teda nadobúda platnosť a účinnosť (Príloha 1). 

 

2. Vedecké sekcie ÚEL SAV, v. v. i. boli VR schválené v takom znení, ako sú uvedené v Prílohe 2 

tejto zápisnice. 

 

 

 

Zvolen, 25.2.2022     

      Zapísal: Ing. Gabriela Jamnická, PhD. 

 

      Overil: Mgr. Katarína Pastirčáková, PhD. 



Štatút
Emeritného vedeckého pracovníka

Ústavu ekológie lesa Slovenskej akadémie vied,
verejná výskumná inštitúcia,

sídlo: Ľ. Štúra 2, 960 01 Zvolen; IČO: 00679071
(ďalej tiež „organizácia“, „Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i.“ alebo „ÚEL SAV, v .v. i.“ )

Riaditeľ Ústavu ekológie lesa SAV, v. v. i. vo Zvolene po schválení vo Vedeckej rade Ústavu1

ekológie lesa SAV, v. v. i. vydáva tento štatút a určuje postup pri udeľovaní čestného titulu
„Emeritný vedecký pracovník ÚEL SAV, v. v. i.“.

1. Úvodné ustanovenia

Čestný titul „Emeritný vedecký pracovník ÚEL SAV, v. v. i.“ sa môže udeliť vedeckým
pracovníkom, ktorí dosiahli dôchodkový vek a v priebehu svojej aktívnej práce významne
prispeli k výsledkom ústavu alebo rozvoju príslušného vedného odboru. Podmienkou pre
udelenie titulu „Emeritný vedecký pracovník ÚEL SAV, v. v. i.“ je ukončenie riadneho
pracovného pomeru v ÚEL SAV, v. v. i. alebo inej akademickej organizácii a jeho ďalšie
aktívne vedecké pôsobenie v ÚEL SAV, v. v. i.
Čestný titul „Emeritný vedecký pracovník ÚEL SAV, v. v. i.“ sa udeľuje na dobu neurčitú.
Zo závažných dôvodov však môže byť tento titul pracovníkovi riaditeľom aj odobratý.
Za závažné dôvody pre účely tejto normy sa považuje najmä: právoplatné odsúdenie za
akýkoľvek úmyselný trestný čin, konanie emeritného pracovníka, ktorým sa závažným
spôsobom spreneveril občianskej a vedeckej etike, príp. poškodil dobré meno organizácie,
konanie v rozpore s dobrými mravmi a pod., ako aj konanie v rozpore so všeobecne
záväznými právnymi normami.

2. Postup pri schvaľovaní

a) Čestný titul „Emeritný vedecký pracovník ÚEL SAV, v. v. i.“ udeľuje riaditeľ
ÚEL SAV, v. v. i.

b) Návrh na udelenie čestného titulu „Emeritný vedecký pracovník ÚEL SAV, v. v. i.“
predkladajú riaditeľovi ústavu vedúci projektov alebo Vedecká rada ÚEL SAV, v. v. i.

c) Iniciovať udelenie čestného titulu „Emeritný vedecký pracovník ÚEL SAV, v. v. i.“
môže z vlastného podnetu aj riaditeľ ústavu.

d) Návrh na udelenie čestného titulu „Emeritný vedecký pracovník ÚEL SAV, v. v. i.“
je pred jeho udelením prerokovaný vo Vedeckej rade ÚEL SAV, v. v. i., ktorá k nemu
zaujme stanovisko.

1 Pojmy riaditeľ, vedúci a pracovník reprezentujú oba rody, mužský aj ženský.



3. Pôsobenie emeritných vedeckých pracovníkov ÚEL SAV, v. v. i.

a) Pôsobením emeritných vedeckých pracovníkov v organizácii sa nemení ani limitovaný
počet zamestnancov organizácie stanovený zakladateľom ani sa nezakladá nárok na
zvýšenie rozpočtu mzdových prostriedkov a odvodov do poisťovní.

b) Riaditeľ ústavu a vedúci projektov umožnia v súlade s vnútornými predpismi
emeritným vedeckým pracovníkom zúčastňovať sa na výskume, riešení vedeckých
projektov, na vedeckých aktivitách pracoviska a na iných činnostiach pracoviska
a oddelení s rešpektovaním pravidiel vedeckých grantových agentúr.

c) Organizácia poskytne emeritnému vedeckému pracovníkovi pracovné podmienky
s adekvátnym vybavením, ktoré zodpovedajú priestorovým a technickým možnostiam
organizácie,  prístup do knižnice, elektronických databáz a  funkčnú mailovú adresu.

d) Emeritný pracovník má právo používať adresu ÚEL SAV, v. v. i. ako svoje pracovisko
na publikáciách a ďalších dokumentoch súvisiacich s jeho vedeckou prácou. Pokiaľ
vytvorí publikáciu alebo iný vedecký výstup, je povinný evidovať ho štandardnou
cestou v príslušných databázach.

e) Emeritný pracovník nie je členom akademickej obce vedeckých pracovníkov
ÚEL SAV, v. v. i., ktorá sa zvoláva za účelom voľby riadiacich pracovníkov, členov
vedeckej a správnej rady, či za iným účelom v zmysle príslušných ustanovení štatútu
SAV a ÚEL SAV, v. v. i.

4. Záverečné ustanovenie

Štatút čestného titulu „Emeritný vedecký pracovník ÚEL SAV, v. v. i.“ nadobúda platnosť
a účinnosť dňom schválenia vo Vedeckej rade ÚEL SAV, v. v. i.

Tento Štatút bol prerokovaný a schválený vo Vedeckej rade ÚEL SAV, v. v. i. dňa ...................

Vo Zvolene dňa .......................

RNDr. Ľubica Ditmarová, PhD.                                                 Ing. Gabriela Jamnická, PhD.
riaditeľka ÚEL SAV, v. v. i.                                                 predsedníčka VR ÚEL SAV, v. v. i.



Príloha 2  

k schváleniu Návrhu vedeckých sekcií ÚEL SAV, v. v. i.  

Vedeckou radou ÚEL SAV, v. v. i. formou „per rollam“ dňa 25.2.2022 
 

Návrh vytvorenia vedeckých sekcií ÚEL SAV, v. v. i. prednieslo vedenie ÚEL SAV, v. v. i. dňa 

3.2.2022 na pripomienkovanie vedúcim oddelení a interným členom VR. Potreba schematického 

členenia ÚEL na hlavné vedecké sekcie/oblasti vyplynula z pripomienok členov IAB (poradný 

orgán ÚEL), ako aj Medzinárodného hodnotiaceho panela pri poslednej akreditácii, ktorí poukázali 

na neprehľadnosť a rozdrobenosť organizačného členenia ÚEL. Navrhované tematické zastrešenie 

vedeckých oddelení si nevyžaduje žiadne nové personálne zabezpečenie v zmysle riadenia daných 

sekcií; v podstate ide o zovšeobecnenie činnosti ústavu, určuje jeho víziu a je v súlade s dvomi 

existujúcimi strategickými smermi, ktoré sú zakotvené v Akčnom pláne ÚEL. 

 

Na základe predchádzajúceho pripomienkovania vedúcimi oddelení a diskusie na internom 

zasadnutí VR ÚEL SAV, v. v. i. dňa 21.2.2022 bola prítomnými internými členmi VR odporučená 

verzia 2 s dvomi názvami: 

 

 

 

VEDECKÉ SEKCIE ÚEL SAV, v. v. i. 

 

 

  

Sekcia I. 

Ekologické interakcie v lesných a urbánnych ekosystémoch: 

Oddelenie dynamiky lesných ekosystémov 

Oddelenie výskumu živočíchov a ekologických interakcií 

Oddelenie evolučnej a behaviorálnej ekológie 

Oddelenie fytopatológie a mykológie 

Oddelenie dendrobiológie 

 

Sekcia II. 

Adaptácie ekosystémov na globálne zmeny: 

Oddelenie disturbančnej ekológie 

Oddelenie ekofyziológie rastlín 

Oddelenie strategických environmentálnych analýz SlovakGlobe 

 


