Predstava kandidáta o pôsobení v správnej rade verejnej výskumnej inštitúcie
Ing. V. Závišová, PhD.
Zo zákona 243 o verejnej výskumnej inštitúcii Zbierky zákonov Slovenskej republiky patrí medzi
povinnosti správnej rady okrem iného:
Podieľať sa na riadení verejnej výskumnej inštitúcie.
Vykonávať dohľad nad riadnym hospodárením.
Správna rada schvaľuje
1. vnútorné predpisy a ich zmeny,
2. strednodobý výhľad financovania na tri až päť rokov,
3. odpisový plán,
4. uzatvorenie zmluvy,
rozhoduje o ukončení projektu v rámci činností podľa § 2ods. 1, ak jeho uskutočňovanie
nedosahuje ukazovatele určené správnou radou,
podieľa sa na príprave a realizácii výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa
spôsobom určeným podľa predpisu zakladateľa,
vydáva rokovací poriadok správnej rady a
plní iné úlohy podľa tohto zákona, vnútorných predpisov verejnej výskumnej inštitúcie alebo
vnútorných predpisov zakladateľa podľa § 38 ods. 1.
Okrem vyššie uvedených povinností, ktoré ukladá zákon, vyplývajú z tejto funkcie mnohé iné.
V ďalšej časti uvádzam svoje plány, na ktoré by som sa rada zamerala, v prípade zvolenia:
1. Transparentnosť - zabezpečenie informovanosti akademickej obce o všetkých dokumentoch
aj pripravovaných. Transparentnosť aj pri hodnotení výkonnosti vedeckých pracovníkov
i skupín.
2. Kontrola využívania prístrojov, ak niekto nevyužíval ani nevyužíva prístroje, ktoré kúpil v
minulých výzvach, nemal by automaticky dostať v novom projekte finančné prostriedky na
nové.
3. Odbúranie byrokratickej záťaže vedeckých pracovníkov, čo sa týka obstarávania, evidencie
publikácií a prípravy duplicitných správ pre vedenie ústavu, akadémiu a pod.
4. Užšie prepojenie a zameranie niektorých vedeckých skupín s praxou. Podporiť aplikačné
projekty napr. nižším odvodom na prevádzkové náklady, prípadne aj finančným ohodnotením
pracovníkov.
5. Podpora mladých perspektívnych pracovníkov, podľa vopred zadefinovaných kritérií,
predlžením pracovných zmlúv na dlhšie obdobie.
6. Hľadanie spôsobov ako zvýšiť záujem o doktorandské štúdium, napr. ponúknuť možnosť
realizovať odbornú prax študentom univerzít na našich pracoviskách a v rámci Dňa otvorených
dverí pripraviť populárne prednášky pre záujemcov o PhD. štúdium spojenú s návštevou
laboratórií.
7. Otvorenosť voči podnetným nápadom a iniciatívam ostatných pracovníkov, týkajúcich sa
riadenia ústavu.

