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Otvorený list Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV
Rektorátu Univerzity Komenského v Bratislave
k uskutočnenej reorganizácii Botanickej záhrady UK, pracoviska v Blatnici
Vážený pán rektor prof. JUDr. Marek Števček, PhD.,
v našom otvorenom liste zo dňa 22. 2. 2022, ktorý sme Vám, ako aj ďalším p. prorektorkám
a prorektorom a p. kvestorke UK zaslali, sme vyjadrili znepokojenie nad ďalším smerovaním
Botanickej záhrady Univerzity Komenského, pracoviska v Blatnici (ďalej len „pracovisko
v Blatnici“), ktorému hrozilo, že: (1) bez prijatia adekvátnej náhrady budú musieť k 31. 3. 2022
ukončiť pracovný pomer traja jeho vedeckí pracovníci v dôchodkovom veku (RNDr. Dana
Bernátová, CSc., RNDr. Ján Kliment, CSc., Ing. Ján Obuch, PhD.) a jeden technický pracovník,
a že (2) zmenou zaradenia pracoviska pod Dekanát Prírodovedeckej fakulty UK budú na
posudzovanie jeho výsledkov aplikované neadekvátne scientometrické kritériá. Upozorňovali
sme taktiež, že pracovisko, ktoré sa teší výbornej povesti v slovenských botanických,
zoologických a ochranárskych kruhoch, nebude za daných okolností schopné plniť si svoje
doterajšie poslanie a venovať sa vedným, resp. vedecko-popularizačným oblastiam, v ktorých sa
dlhodobou činnosťou vyprofilovalo medzi popredné pracoviská na Slovensku. Tieto oblasti sme
v našom liste menovali nasledovne: (a) floristika a faunistika, (b) fytocenológia, (c) ekológia
rastlín a živočíchov, (d) biogeografia, (e) národná nomenklatúra organizmov, (f) múzejníctvo,
(g) ochrana prírody, informované rozhodovanie o krajine a jej manažment, (h) pedagogická
a popularizačná činnosť, (ch) výskum vývoja krajiny Západných Karpát.
Vo Vašom liste č. KR – 1066/2022 zo dňa 24. 3. 2022 ste nás v mene Vašom, ako aj v mene
celého Vedenia Univerzity Komenského ubezpečili, že „ochrana prírody a zabezpečenie činnosti
nenahraditeľných prírodovedných pracovísk je obzvlášť v dôsledku klimatickej krízy
imanentným záujmom“ Univerzity Komenského, a že zamýšľané zmeny na pracovisku v Blatnici
majú „veľký význam z dôvodu podpory činnosti tohto pracoviska a efektívneho napĺňania jeho
úloh“. Zároveň ste vyjadrili presvedčenie, že „táto zmena prinesie pozitívne výsledky, a to nielen
v oblasti vedeckého výkonu, ale aj synergický efekt vzhľadom na aktivity a ďalší rozvoj tohto
jedinečného pracoviska“.
V mene Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV ako reprezentantky slovenskej botanickej
obce, ktorej základnou úlohou je obhajovať záujmy slovenskej botaniky a podporovať jej rozvoj
(http://www.sbs.sav.sk/charter.html), musíme konštatovať, že udalosti, ktoré sa pričinením
Vedenia UK odohrali od napísania nášho listu na pracovisku v Blatnici sú v priamom rozpore
s tým, o čom ste nás ubezpečovali vo Vašom liste. Nielen, že (1) bez náhrady novými vedeckými
pracovníkmi bol rozviazaný pracovný pomer s vyššie zmienenými tromi vedeckými pracovníkmi,

ale (2) k 31. 3. 2022 dostali výpoveď z dôvodu nadbytočnosti aj zvyšní dvaja vedeckí pracovníci
v Blatnici (Mgr. Peter Kučera, PhD. a Ing. Ján Topercer, CSc.), čím Botanická záhrada UK ako
inštitúcia nekomerčného, univerzitného typu (t. j. s vlastným vedeckým výskumom), bola
pozbavená vedeckého výskumu a na pracovisku v Blatnici nezostal zamestnaný žiaden (!!)
vedecký pracovník. Navyše, (3) zvyšným dvom technickým pracovníkom, ktorí na pracovisku
ako jediní zostali, bol pracovný pomer výrazne znížený a (4) pripravujú sa kroky, že pracovisko
príde o desaťročia budovanú, veľmi cennú herbárovú zbierku rastlín (cca 10 000 položiek)
registrovanú v medzinárodnej databáze pod skratkou BBZ a (5) je vážne ohrozená desaťročia
systematicky budovaná knižnica pracoviska, obsahujúca stovky, často vzácnych, kníh. Okrem
toho, (6) budúce zámery Univerzity Komenského s takto okliešteným pracoviskom Botanickej
záhrady UK sú nejasné, pričom nikde nebol zverejnený záväzný dokument, aké bude
v najbližších mesiacoch a rokoch vlastne smerovanie a využívanie pracoviska a jeho budovy
v Blatnici.
Vzhľadom na tento vývoj na pracovisku v Blatnici a na Vaše vyššie citované písomné
ubezpečenia Vás žiadame o vysvetlenie, ako v terajšom stave bez vedeckých pracovníkov bude
vlastne pracovisko v Blatnici môcť (Vašimi slovami) „efektívnejšie napĺňať svoje úlohy“ a ako
môže pracovisko bez jediného vedeckého zamestnanca „lepšie participovať na plnení
výskumných úloh“ v oblastiach: (a) floristika a faunistika, (b) fytocenológia, (c) ekológia rastlín
a živočíchov, (d) biogeografia, (e) národná nomenklatúra organizmov, (f) múzejníctvo,
(g) ochrana prírody, informované rozhodovanie o krajine a jej manažment, (h) pedagogická
a popularizačná činnosť a (ch) výskum vývoja krajiny Západných Karpát.
Vopred ďakujeme za Vaše odpovede. Aj naďalej budeme o nich informovať členov Slovenskej
botanickej spoločnosti pri SAV, ktorým nie je osud pracoviska v Blatnici ľahostajný.
S pozdravom,
vedenie (Hlavný výbor a revízorky) Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV

RNDr. Milan Valachovič, DrSc. (Botanický ústav, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV,
v. v. i., Bratislava), predseda
RNDr. Pavol Mereďa, PhD. (BÚ CBRB SAV, Bratislava), tajomník
Doc. RNDr. Marek Vaculík, PhD. (Katedra fyziológie rastlín PriF UK, Bratislava),
podpredseda za fyziológiu rastlín
Doc. Ing. Pavol Eliáš ml., PhD. (Ústav rastlinných a environmentálnych vied FAPZ SPU,
Nitra), podpredseda za systematickú botaniku a geobotaniku
RNDr. Mgr. theol. Dominik Roman Letz, PhD. (BÚ CBRB SAV, Bratislava), člen hlavného
výboru
RNDr. Jana Májeková, PhD. (BÚ CBRB SAV, Bratislava), členka hlavného výboru
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Doc. RNDr. Ingrid Turisová, PhD. (Katedra biológie a ekológie FPV UMB, Banská Bystrica),
revízorka
Mgr. Katarína Vantarová, PhD. (BÚ CBRB SAV, Bratislava), revízorka
Rozdeľovník:
prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor Univerzity Komenského
Na vedomie:
doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD., prorektorka UK pre majetok a investície
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD., prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci
prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., prorektor UK pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú
činnosť
doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD., prorektor UK pre vonkajšie vzťahy
prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD., prorektorka UK pre kvalitu
Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD., kvestorka UK
členovia Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV
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