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Ústav Geotechniky SAV sa dňom 1. 7. 2018 transformuje z príspevkovej organizácie na verejnú 

výskumnú inštitúciu (§ 21a ods. 1 zákona č. 133/2002 Z.z. o Slovenskej akadémii vied). Podľa 

zákona o v.v.i. orgánmi verejnej výskumnej inštitúcie sú riaditeľ, Správna rada, Vedecká rada 

a Dozorná rada.  

Svoje prvé aktivity ako člena Správnej rady vedecko výskumnej inštitúcie by som zhrnul do 

nasledovných bodov: 

- podnecovanie výkonového financovania na úrovní SAV 

- naštartovanie efektívneho výkonového financovania na úrovní pracoviska 

- vytvorenie priestoru pre vedeckú prácu tvorivým pracovníkom znížením ich 

administratívneho zaťaženia, v rátane zjednodušenia procesu spracovania publikačných 

údajov a citačných ohlasov 

- zabezpečenie fungovania a efektívneho využívania vybudovanej prístrojovej 

infraštruktúry ústavu  

- podchytenie študentov TUKE a UPJŠ už v rámci bakalárskeho a magisterského štúdia, pre 

výber kvalitných doktorandov 

- zabezpečenie finančného ohodnotenia PhD študentov nad rámec štipendia 

- realizácia pravidelných seminárov/prednášok/prezentácií vedeckých pracovníkov, resp. 

vedeckých oddelení ústavu, pre lepšiu informovanosť a zdieľanie poznatkov 

- zabezpečenie podmienok adekvátnych pre vedeckú prácu/intelektuálne výkony a 

bezpečnosť na všetkých pracoviskách; klimatizácia a filtrácia vzduchu v laboratórnych 

priestoroch je základom pre realizáciu náročných experimentov a spoľahlivosť presnej 

prístrojovej techniky 

- podporovať cesty k otvorenému prístupu k informačným zdrojom 

 

Ako člen Správnej rady budem plniť povinnosti, ktoré mi vyplývajú zo zákona o v.v.i: 

Správna rada sa spolu s riaditeľom podieľa na riadení verejnej výskumnej inštitúcie 

a) navrhuje zakladateľovi 

1. zmeny zakladacej listiny, 

2. zlúčenie, splynutie, rozdelenie verejnej výskumnej inštitúcie alebo jej zrušenie s likvidáciou, 

b) vyjadruje sa k návrhu na zlúčenie, splynutie, rozdelenie verejnej výskumnej inštitúcie alebo 

jej zrušenie s likvidáciou, 

c) vykonáva dohľad nad riadnym hospodárením 

d) schvaľuje 

1. vnútorné predpisy a ich zmeny po predchádzajúcich písomných vyjadreniach vedeckej rady 

a dozornej rady, 

2. strednodobý výhľad financovania na tri až päť rokov, 

3. odpisový plán, 

4. uzatvorenie zmluvy o čerpaní úveru v prospech verejnej výskumnej inštitúcie, ak nejde o 

zmluvu, na ktorej uzatvorenie dáva predchádzajúci písomný súhlas dozorná rada alebo dozorná 

rada a zakladateľ, 

e) rozhoduje o ukončení projektu v rámci činností podľa § 2 ods. 1, ak jeho uskutočňovanie 

nedosahuje ukazovatele určené Správnou radou, 

f) podieľa sa na príprave a realizácii výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa 

spôsobom určeným podľa predpisu zakladateľa, 



g) vydáva rokovací poriadok Správnej rady a  

h) plní iné úlohy podľa tohto zákona, vnútorných predpisov verejnej výskumnej inštitúcie alebo 

vnútorných predpisov zakladateľa podľa § 38 ods. 1. 

 

Strednodobý výhľad financovania organizácie v podmienkach v. v. i. na tri až päť rokov. 

V roku 2018 sa skončí platnosť stabilizačnej dohody medzi Slovenskou akadémiou vied 

a ministerstvom financií a ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu z júla 2015. Dohoda 

zaručovala Slovenskej akadémii vied istých východiskových šesťdesiat miliónov na rok 2016. 

Na rok 2017 to bolo 62 miliónov eur. Na rok 2018 bola schválená výška rozpočtovej kapitoly 

64 miliónov eur. 

V tomto roku sa pripravuje podpis novej dohody medzi SAV a ministerstvami. SAV navrhuje, 

aby sa zmluva zmenila zo stabilizačnej na zmluvu Akadémie so štátom, ktorá by mala, okrem 

minimálnej garantovej zložky, obsahovať aj progresívnu zložku, reagujúcu na princíp 

výkonového financovania.  

Predseda SAV je presvedčený, že východiská pre nastavenie výkonového hodnotenia 

akademických pracovísk v podmienkach v. v. i. musia rešpektovať celistvosť akadémie vo 

všetkých typoch a oblastiach výskumu a misie SAV. 

Nová zmluva na nasledujúce štyri roky štartuje na sume 69 miliónov eur (suma je vo 

východiskách rozpočtu) na budúci rok. Dohoda automaticky počíta s valorizáciou (čo súčasná 

zmluva neobsahovala), bude zohľadňovať infláciu. Navyše bol dohodnutý príspevok 940-tisíc 

eur na rok 2019, ktorým štát reaguje na skutočnosť že SAV prešla akreditáciou a prechádza na 

výkonové financovanie, ústavy SAV sa transformujú na v.v.i.  

Pilotné výkonové financovanie prvýkrát uplatnené v SAV tohto roku bude predmetom ďalších 

analýz, ktoré umožnia aplikovať systém v budúcnosti vo väčšom meradle.  

Moja predstava, ako kandidáta do Správnej rady vychádza z aktuálnej finančnej situácie SAV, 

ktorá je daná rozpočtovou kapitolou. Súhlasím s potrebou zmeny distribúcie prostriedkov na 

úrovni SAV, aj na úrovní jednotlivých v.v.i, v súlade s princípom výkonového financovania.  

 

Ako člen Správnej rady sa chcem aktívne podieľať na riadení ústavu, jeho ďalšom napredovaní 

v súlade s dokumentom „Stratégia a akčný plán vedeckej organizácie ÚGt SAV“. Budem sa 

snažiť vytvoriť vhodné organizačné, ekonomické a materiálové podmienky pre všetkých 

zamestnancov. Svoju prácu budem vykonávať v súlade so zákonom o verejnej výskumnej 

inštitúcii, vnútornými predpismi verejnej výskumnej inštitúcie a vnútornými predpismi 

zakladateľa a v zmysle pravidiel etického kódexu SAV. Pri presadzovaní vyššie uvedených 

motivačných krokov budem vychádzať z viac ako 30-ročnej praxe v oblasti vedy a výskumu 

v SAV, ako aj zo svojich skúsenosti v oblasti manažovania a riadenia úspešných projektov 

základného výskumu, ako aj projektov zameraných na aplikovaný výskum v rámci spolupráce 

s decíznou sférou. 

 

 

V Košiciach, 26. 6. 2018 


