
PhDr. Klaudia Daňová, PhD., Archeologický ústav SAV, v. v. i., Akademická 2, 949 21 Nitra, 

e-mail: klaudia.danova@gmail.com, telefón: 0902 925 667

Predstava o pôsobení v Správnej rade Archeologického ústavu SAV, v. v. i. 

Od roku 2004 som zamestnancom Archeologického ústavu SAV. Vo vedení pôsobím od roku 2010 na 

poste vedeckej tajomníčky.  V roku 2013 som sa stala členkou Etickej komisie SAV. V rámci ústavných 

štruktúr vediem Oddelenie archeológie praveku od roku 2019. Počas tohto obdobia som sa snažila 

získať zručnosti, schopnosti a prehľad v problematike, ktoré sú potrebné pre výkon jednotlivých 

funkcií.   

V prípade zvolenia do Správnej rady Archeologického ústavu SAV, v. v. i. budem zodpovedne 

pristupovať k plneniu všetkých povinností vyplývajúcich z uvedenej funkcie. Tie sú presne definované 

v  § 17 zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii.  

- Príprava podkladov a materiálov pre interné potreby organizácie, ale aj pre komunikáciu

navonok

- Podiel na vytváraní vedeckej koncepcie organizácie v spolupráci s ďalšími orgánmi

Archeologického ústavu SAV, v. v. i. -  Vedecká rada, Vedenie a Koordinačná rada. S tým

neodmysliteľne súvisia ďalšie úlohy, ktoré patria k dlhodobej koncepcii rozvoja pracoviska:

o Podpora medzinárodnej spolupráce, či už vo forme spoločných projektov, príprave

publikácií, organizovaní spoločných podujatí a riešení výskumných úloh

o Podpora domácich projektov a hľadanie nových možností spolupráce v rôznych

odboroch v Akadémii, školstve, na úrovní samospráv alebo v súkromnom sektore

o Podpora výchovy mladších odborných a vedeckých pracovníkov pri získavaní

grantových projektov pre svoj výskum – doktogranty, zahraničné študijné cesty,

organizovanie doktorandských konferencií a kolokvií

o Hľadanie nových finančných zdrojov pre dobudovanie infraštruktúry na Martinskom

vrchu – grantové schémy, podpora od samospráv, súkromný sektor

o Podpora a snaha o vytváranie priaznivej vedeckej atmosféry – zdieľanie informácií,

podpora kreativity zamestnancov, nadväzovanie kontaktov a získavanie nových

partnerov v oblasti interdisciplinárnej spolupráce (nové možnosti analýz), snaha

o vybavenie pracoviska najnovšími technológiami, ktoré uľahčia prácu vedcom

o Popularizácia pracoviska

- Vnútorný audit pracoviska – kontrola stavu plnenia krátkodobých a dlhodobých úloh

pracoviska, finančná politika pracoviska

V Nitre 24. 2. 2022 PhDr. Klaudia Daňová, PhD. 

mailto:klaudia.danova@gmail.com


Súhlas s kandidatúrou za člena správnej rady organizácie  

a so zverejnením písomnej prezentácie predstavy kandidáta 

 

 

PhDr. Klaudia Daňová, PhD.,  zamestnankyňa Archeologického ústavu SAV, v. v. i., svojim 

podpisom súhlasím s kandidatúrou za členku Správnej rady Archeologického ústavu SAV, v. 

v. i., ako aj so zverejnením písomnej prezentácie mojej predstavy o pôsobení v správnej rade. 

 

 

 

  
 

V Nitre 24. 2. 2022      PhDr. Klaudia Daňová, PhD. 

 


