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

Vážené kolegyne a kolegovia,  

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

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

 Ako členka Správnej rady Archeologického ústavu SAV v. v. i. sa chcem spolupodieľať 

na dobrom a koncepčnom riadení nášho ústavu v súlade s platnými zákonmi a predpismi. 

Podľa môjho najlepšieho vedomia a svedomia sa chcem podieľať na rozhodnutiach správnej 

rady.  

Budem prispievať k odborným a správnym rozhodnutiam správnej rady tak, aby AÚ SAV v. v. 

i.  mohol plynule vykonávať svoju činnosť a aby pre jeho pracovníkov boli vytvorené dobré 

podmienky pre výskumnú, vzdelávaciu, publikačnú a popularizačnú činnosť. 

Mojim pôsobením v správnej rade sa budem aktívne podieľať na jej rozhodnutiach vo 

všetkých činnostiach definovaných v bode 8 § 17  zákona 243/2017 Z.z. o verejnej výskumnej 

inštitúcií, t.j.: 

- na rozhodnutiach ohľadom zakladacej listiny, prípadného zlúčenia, zrušenia a pod. 

- ohľadom riadneho hospodárenia 

- schvaľovania vnútorných predpisov 

- financovania, odpisových plánoch, úveroch a rozpočtoch 

- ukončení projektov v prípade neúspechu 

- výberového konania riaditeľa    

- vydávania rokovacieho poriadku správnej rady 

- a iných úloh podľa zákona. 

 

Vzhľadom na moju doterajšiu prax sa chcem sústrediť na hospodársku činnosť ústavu, 

vypracovávanie strednodobých a dlhodobých plánov financovania,  rozvoj projektovej 

činnosti. Podporím aktivity vedenia AÚ  SAV v. v. i. a jeho vedeckej rady zamerané na väčšie 

zapojenie do medzinárodných a domácich projektov.  

Členstvom chcem prispieť k dobrej komunikácií a spolupráci nielen s ďalšími orgánmi 

Archeologického ústavu SAV v. v. i. ako sú dozorná a vedecká rada ale aj s potencionálnymi 

partnermi, ktorí prispejú k správnemu a hospodárnemu rozvoju našej inštitúcie. 

V Nitre 16.7.2018 
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