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

zo dňa 8.2.2022 

 

 
Vec: Vyjadrenie Vedeckej rady Ústavu ekológie lesa SAV, v. v. i., k návrhu dokumentu: Štatút 

Emeritného vedeckého pracovníka ÚEL SAV, v. v. i. „per rollam“  

 
 

Pripomienkovania sa zúčastnili:  

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

PhD., prof. RNDr. Marián Janiga, CSc., prof. Mgr. Tatiana Kluvánková, PhD., RNDr. Anton 

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

Katarína Pastirčáková, PhD., Ing. Marek Svitok, PhD., Ing. Peter Zach, Csc. 

 

 

 

Členovia Vedeckej rady ÚEL SAV, v.v.i. uvádzajú nasledovné pripomienky a návrhy úpravy 

dokumentu: 

 

1. Upraviť text štylisticky jednotne, s použitím/alebo nepoužitím rodovo vyváženého jazyka.  

 

2. K bodu 1: 

 - „....pracovníkom starším ako 65 rokov, ktorí dosiahli dôchodkový vek...“, možno sa časom 

posunie veková hranica odchodu do dôchodku, takže odporúčame ako vhodnejšie ponechať len 

"ktorí dosiahli dôchodkový vek“, 

 

- navrhujeme prediskutovať a prípadne špecifikovať pri emeritných vedeckých pracovníkoch dané 

charakteristiky:  „významne prispeli“ ako aj ich "ďalšie aktívne vedecké pôsobenie v ÚEL SAV" a 

„poškodenie dobrého mena organizácie“.  

   

3. Do bodu 3. navrhujeme doplniť: 

 

- 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. 

 

- Emeritný pracovník nie je členom akademickej obce vedeckých pracovníkov ÚEL SAV, v.v.i., ktorá 

sa zvoláva za účelom voľby riadiacich pracovníkov, členov vedeckej rady, či za iným účelom v 

zmysle príslušných ustanovení štatútu SAV a ÚEL SAV, v.v.i. 

 

- v bode 3. b) navrhujeme prediskutovať a prípadne špecifikovať kategóriu osoby „vedúceho 

projektu“, či ide o osoby aktuálne riešiace projekt, alebo kedykoľvek a pod. 

 

 

Pripomienky VR ÚEL SAV, v. v. i. k danému dokumentu boli zaslané riaditeľke ÚEL SAV, v. v. i. 

dňa 8.2.2022. 
 
 

Zvolen, 8.2.2022    Zapísal: Ing. Gabriela Jamnická, PhD. 

 

      Overil: RNDr. Anton Krištín, DrSc 


