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Moja predstava o pôsobení v Správnej rade AÚ SAV, v. v. i. 

 

Na plný úväzok som zamestnancom Archeologického ústavu SAV od roku 2000. Ako 

bývalý člen Snemu či Vedeckej rady za našu ustanovizeň a terajší vedúci vysunutého 

spišskonovoveského pracoviska AÚ SAV, v. v. i. si dovoľujem konštatovať, že mám patričné 

skúsenosti a prax v pôsobení v inštitúcii. Preto v prípade zvolenia do správnej rady 

organizácie si budem plniť povinnosti vyplývajúce z členstva zodpovedne vo všetkých 

oblastiach jej činnosti.  

V rámci pôsobenia v Správnej rade AÚ SAV, v. v. i. sa budem snažiť zameriavať na 

nasledovné okruhy činností: 

- aktívny podiel na tvorbe vedeckej koncepcie v. v. i. 

- propagácia pracoviska a archeológie, spolupráca so všetkými stupňami škôl (ZŠ, SŠ, 

VŠ), kultúrnymi inštitúciami (múzeá, galérie, osvetové strediská, občianske združenia, 

Slovenská speleologická spoločnosť, ŠOP SR - Správa slovenských jaskýň a iné) 

- väčšia finančná, personálna a technická podpora vysunutých pracovísk AÚ SAV 

mimo Nitry; hľadanie nových finančných zdrojov pre dobudovanie infraštruktúry 

- podpora domácich i zahraničných projektov a všeobecne medzinárodnej spolupráce 

(najmä spoločné výskumy a následne publikácie) 

- aktívny podiel na edičnej činnosti ústavu, zameranej nielen na vedecké práce, ale aj 

populárno-náučného charakteru (letáky, skladačky, brožúry a iné drobné publikácie 

o archeologických lokalitách a významnejších nálezoch) 

- posilnenie interdisciplinárneho zastúpenia odborných a vedeckých pracovníkov, resp. 

spolupráce s inými medziodborovými pracoviskami (napr. numizmatika, 

geológia/petrografia, sedimentológia, malakozoológia a pod.) 

- podpora výchovy mladších odborných a vedeckých pracovníkov (získavanie 

grantových projektov, výchova doktorandov, študijné pobyty či cesty v zahraničí, 

organizovanie seminárov/kolokvií atď.) 



- zlepšenie komunikácie medzi jednotlivými zamestnancami v rámci pracoviska

a v jednotlivých oddeleniach, aj vzájomne medzi novoprijatými doktorandmi

i technicko-hospodárskymi pracovníkmi.

V Spišskej Novej Vsi, 3. 3. 2022      Marián Soják 

Príloha: Súhlas s kandidatúrou za člena Správnej rady AÚ SAV, v. v. i. 



Súhlas s kandidatúrou za člena Správnej rady Archeologického ústavu SAV, v. v. i. a so 

zverejnením písomnej prezentácie predstavy kandidáta 

PhDr. Marián Soják, PhD., zamestnanec vyššie uvedenej inštitúcie, svojím podpisom 

súhlasím s kandidatúrou za člena Správnej rady Archeologického ústavu SAV, v. v. i., ako aj 

so zverejnením písomnej prezentácie mojej predstavy o pôsobení v správnej rade. 

V Spišskej Novej Vsi, 3. 3. 2022 Marián Soják 


