
Predstava pôsobenia v Správnej rade Archeologického ústavu SAV, v.v.i. 2018 – 2023  

Branislav Kovár, kandidát na člena Správnej rady Archeologického ústavu SAV v Nitre, 

verejnej výskumnej inštitúcie 

 

Vážené kolegyne a kolegovia, 

chcel by som Vám predstaviť moju víziu pôsobenia v Správnej rade Archeologického ústavu 

SAV, v.v.i. na roky 2018 – 2023, ktorú budem presadzovať v prípade riadneho a úspešného 

zvolenia. 

Archeologický ústav SAV v Nitre vždy patril medzi elitné inštitúcie na poli slovenskej vedy. 

Zároveň patrí medzi najproduktívnejšie vedecké inštitúcie na Slovensku. Záleží mi, aby si aj 

v budúcnosti uchoval svoje dnešné významné postavenie, či už doma alebo v zahraničí. 

Najdôležitejšou činnosťou našej inštitúcie je uskutočňovanie vedeckého výskumu. Ak chceme 

spoločne zachovať jeho kontinuitu, musíme vykonať tieto kroky v oblasti jej finančného 

a materiálneho zabezpečenia: 

• Pokračovať v úspešnom podávaní grantových projektov, ako sú VEGA a APVV.  

• Pokúsiť sa získať „veľké“ medzinárodné projekty, hlavne tie financované Európskou 

úniou. Vďaka politickým udalostiam (odchod Veľkej Británie z Európskej únie) sa tu 

môže objaviť väčší priestor pre získanie nových grantov. 

• Pokračovať v realizácii tzv. investičných výskumov, pričom sa musíme zamerať hlavne 

na väčšie projekty, ako bol napríklad úspešný výskum pri stavbe automobilky Jaguár, 

alebo prebiehajúci projekt na Bratislavskom hrade. 

Vedecký výskum nie je závislý len od finančných prostriedkov, pre zachovanie jeho zdarnej 

kontinuity musíme spoločne uskutočniť aj ďalšie kroky, ktoré považujem za rovnako dôležité: 

• Spoločne sa musíme neustále vzdelávať. Veda nie je statická, ale permanentne 

napreduje. Nevyhnutné napredovanie môžeme dosiahnuť podporou pobytov vedeckých 

a technických pracovníkov na iných, hlavne zahraničných vedeckých inštitúciách. 

Rovnako je dôležitá pravidelná a aktívna účasť na medzinárodných a domácich 

konferenciách. 

• Dôležitá je spolupráca s ostatnými vednými odbormi. V prípade archeológie sú to 

hlavne prírodné a technické vedy. Okrem prírodných vied je dôležité rozvíjať 



spoluprácu aj s ostatným inštitúciami na poli historických vied, ako sú Historický ústav 

a Ústav orientalistiky SAV. 

• Nemenej dôležitá je výchova nových generácií vedcov. Naďalej sa chceme podieľať na 

uskutočňovaní programov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia. Len správnou 

výchovou a zapájaním mladšej generácie do vedeckého života na Archeologickom 

ústave SAV, môžeme zachovať našu úspešnú kontinuitu. 

• Pre zvýšenie medzinárodného kreditu pokračujme v realizácii zahraničných 

archeologických projektov, pričom však musí byť zachovaná priorita bádania 

v priestore strednej Európy.  

• Pre prestížnejší obraz našej inštitúcie sa musíme snažiť publikovať viac vedeckých 

výstupov vo svetových jazykoch (angličtina, francúzština, nemčina, ruština) a vo 

významných vedeckých vydavateľstvách. 

Našou prioritnou úlohou je vedecké bádanie, ale nesmieme zabúdať, že výsledky našej 

práce je potrebné prezentovať aj širšej verejnosti: 

• Spoločne musíme, v rámci našich kapacitných možností, podporovať písanie 

popularizačných článkov, či už priamo našimi zamestnancami alebo vzdelanými 

žurnalistami. Určite by bolo zaujímavé začať diskusiu o potrebe vlastného printového 

popularizačného časopisu, tak ako ho vydávajú Historický ústav SAV alebo Český 

egyptologický ústav. 

• Dôležité sú aj pravidelné tlačové konferencie a správy, či už pre lokálne alebo pre 

celoslovenské média. 

• Spoločne podporujme prezentáciu našej inštitúcie na sociálnych sieťach, ktoré sú 

populárne hlavne u mladšej generácie a majú obrovský informačný dosah. 

• Rozvíjanie spolupráce s laickými združeniami, ktoré majú záujem o spoluprácu 

a zároveň sú schopné dodržať štandardy, ako je ochrana pamiatok a podobne. 

Verím, že spoločnými silami sa nám podarí načrtnuté vízie v budúcnosti uskutočniť. 

 

V Nitra 16. júla 2018 

 

 

Mgr. Branislav Kovár, PhD. 


