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Ústav Geotechniky SAV sa dňa 1. januára, 2022 transformoval z príspevkovej organizácie na
verejnú výskumnú inštitúciu.
V súlade so zákonom 346/2021 Z.z. z 21. septembra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon
243/2017 Z.z. o verejnej výskumnej inštitúcii, 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:
- naštartovanie efektívneho výkonového financovania na úrovní pracoviska
- vytvorenie priestoru pre vedeckú prácu tvorivým pracovníkom znížením ich
administratívneho zaťaženia
- zlepšenie manažmentu ústavu pri získavaní finančných prostriedkov nad rámec
inštitucionálnej formy podpory
- 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.
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, 7. 2. 2022
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