
 

 Prezentácia o pôsobení v Správnej rade Archeologického ústavu SAV v. v. i.  

Ing. Anna Šupová, Archeologický ústav SAV v. v. i. 

 

Vážené kolegyne a kolegovia,  

dovoľte mi v krátkosti predstaviť moju víziu pôsobenia v Správnej rade Archeologického  

ústavu SAV v. v. i., ktorú Vám predkladám ako kandidátka na jej člena.  

 

Na Archeologickom ústave SAV pôsobím od roku 2014 na oddelení THS, ktorého som sa v roku 

2016 stala vedúcou. 

Platný zákon o verejnej výskumnej inštitúcii jasne definuje poslanie a právomoci správnej rady, 

a v tomto zmysle by aj správna rada mala svoju činnosť vykonávať. 

Medzi svoje priority ako člena Správnej rady Archeologického ústavu SAV v. v. i., by som 

zaradila: 

- spolupodieľať sa na schvaľovaní  vnútorných predpisov a ich zmien,  

- spolupodieľať sa na dohľade nad transparentnosťou a efektívnosťou vnútorných 

procesov ústavu v kontexte platných právnych a etických pravidiel, 

- vytváranie strednodobého a dlhodobého výhľadu financovania rozvoja Archeologického 

ústavu SAV v. v. i., 

- podpora zapájania Archeologického ústavu SAV v. v. i. do domácich a zahraničných 

projektov, do výziev v rámci štrukturálnych fondov a do výziev v rámci ministerstiev, 

- podpora diskusie s partnermi v rámci podnikateľskej sféry,  

- zlepšenie v oblasti vnútornej komunikácie relevantných informácií týkajúcich sa chodu 

ústavu, 

- v procese kontroly hospodárenia, riadneho a účelného využívania zdrojov ústavu bude 

mojou prioritou také nastavenie jednotlivých krokov, aby došlo k zamedzeniu možného 

neoprávneného a netransparentného využívania dostupných finančných prostriedkov, 

- zlepšovanie pracovných podmienok vedeckých aj administratívnych pracovníkov ústavu 

s využitím vnútorných predpisov a zabezpečenie jednoduchej a permanentnej 

dostupnosti týchto predpisov pre všetkých zamestnancov ústavu .      

 

Ako členka správnej rady sa chcem aktívne podieľať na riadení ústavu a jeho ďalšom 

napredovaní.  Svoju prácu budem vykonávať v súlade so zákonmi a vnútornými predpismi 

verejnej výskumnej inštitúcie . 

Verím, že moje pôsobenie v správnej rade prispeje k dobrej a efektívnej komunikácií a 

spolupráci s ďalšími orgánmi  Archeologického ústavu SAV v. v. i. ako sú dozorná a vedecká rada. 

V Nitre 28.2.2022 

 

Ing. Anna Šupová 

 

 



 

 

Ing. Anna Šupová, Archeologický ústav SAV v. v. i. 

 

 

        Archeologický ústav SAV v. v. i. 

        Akademická 2 

        949 21 Nitra 

 

 

 

Vec:  Súhlas 

 

Dolupodpísaná Ing. Anna Šupová, týmto dávam súhlas s kandidatúrou za člena prvej správnej 

rady Archeologického ústavu SAV v. v. i. a so zverejnením písomnej prezentácie predstavy 

kandidáta. 
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