
Mgr. Lucia Benediková, PhD.,  

Archeologický ústav SAV, v. v. i., Akademická 2, 949 21 Nitra, 

e-mail: lucia.benedikova@gmail.com

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

Správna rada verejnej výskumnej inštitúcie (v. v. i.) je volená a vykonáva činnosti v súlade s § 

17 a 23 zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. Správna rada sa okrem iného spolu s riaditeľom podieľa na riadení v. v. 

i., takže zabezpečuje vykonávanie činností v. v. i. podľa § 1, ods. 4, podľa § 2 a podľa § 16 

zákona č. 243/2017 Z. z. 

V prípade zvolenia do správnej rady organizácie si budem zodpovedne plniť povinnosti 

vyplývajúce z členstva v správnej rade, vo všetkých oblastiach činnosti podľa citovaného 

zákona.  

Vzhľadom na svoje doterajšiu vedeckú prax, skúsenosti a pôsobenie v inštitúcii od roku 1999, 

ako aj vzhľadom na skúsenosti získané na poste zástupkyne riaditeľa od roku 2016 sa budem 

v rámci svojho pôsobenia v Správnej rade AÚ SAV, v. v. i., zameriavať najmä na tieto okruhy: 

• Integrita a infraštruktúra pracoviska

o Príprava agendy oficiálnych dokumentov pracoviska (interné predpisy;

vyžiadané materiály smerom k SAV, štátnym orgánom a organizáciám z iných

rezortov).

o Podiel na vytváraní vedeckej koncepcie v. v. i.

o Podpora rovnosti a rovnomerného presadzovania záujmov všetkých zložiek v.

v. i. bez ohľadu na vlastné záujmy.

o Snaha o vytváranie rovnakých podmienok na prácu na všetkých úrovniach vo

v. v. i.

o Komunikácia smerom k, ako aj medzi zamestnancami v rámci pracoviska.
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• Výskum a projektová agenda

o Podpora výskumných úloh vyplývajúca zo štruktúry a zamerania jednotlivých

oddelení pracoviska.

o V domácich i medzinárodných projektoch dôraz na interdisciplinárne projekty

a interdisciplinárne výskumné úlohy a tímy.

o Podpora medzinárodnej spolupráce.

 Spolupráca pri tvorbe a účasti na medzinárodných projektoch v rámci

grantových schém – získavanie a sprostredkovanie informácií

zamestnancom; aktívny podiel na kreovaní a podávaní projektov.

 Podpora existujúcich i novovznikajúcich bilaterálnych či

multilaterálnych spoluprác na základe medziinštitucionálnych dohôd.

 Nadväzovanie nových medzinárodných kontaktov.

 Podpora úsilia a ochoty mladých vedeckých pracovníkov

a doktorandov získavať zahraničné štipendiá/študijné pobyty,

prispievajúce k ich vedeckému rastu.

• Šírenie informácií vedy a techniky a poznatkov výskumu na rôznych úrovniach

zamestnancami v. v. i.

o Aktívny podiel na edičnej činnosti v. v. i. adresovanej vedeckej i laickej

verejnosti.

o Podpora popularizácie archeológie (spolupráca s inými subjektmi, ako múzeá,

osvetové centrá, školy, občianske združenia a pod.).

Lucia Benediková 

V Nitre 23. 2. 2022 



Súhlas s kandidatúrou za člena správnej rady organizácie  

a so zverejnením písomnej prezentácie predstavy kandidáta 

Podpísaná Mgr. Lucia Benediková, PhD., zamestnankyňa Archeologického ústavu SAV, v. v. i., 

súhlasím so svojou kandidatúrou za členku Správnej rady Archeologického ústavu SAV, v. v. 

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

Lucia Benediková 

V Nitre 23. 2. 2022 


