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Svojou činnosťou v správnej rade Ústavu anorganickej chémie (ÚACH) SAV, v.v.i. sa budem 

plnohodnotne a zodpovedne spolupodieľať na riadení tejto verejnej výskumnej inštitúcie 

v zmysle zákona 243/2017 Z. z. § 17. Spôsobilosť na výkon tejto funkcie odôvodňujem svojou 

aktívnou vedecko-výskumnou činnosťou na ÚACH SAV, ako aj štvorročným pôsobením vo funkcii 

člena vedeckej rady ÚACH SAV.  

Svojím pôsobením v správnej rade ÚACH SAV, v.v.i. sa budem snažiť posilniť pozíciu ústavu 

v oblastiach základného aj aplikovaného výskumu na Slovensku, ako aj v európskom a tiež 

celosvetovom výskumnom priestore. Budem sa zasadzovať hlavne o: 

- rozvoj reputácie ústavu v národnom a medzinárodnom meradle s cieľom posilniť pozíciu 

ústavu pri tvorbe národných a medzinárodných vedecko-výskumných konzorcií 

- hľadanie nových príležitostí zapojenia sa ústavu do národných a medzinárodných výziev 

na predkladanie vedecko-výskumných projektov 

- vytváranie nástrojov pre tvorbu dlhodobých systematických spoluprác so špičkovými 

slovenskými a zahraničnými partnermi z akademického prostredia, ako aj praxe 

- podporu a motiváciu pracovníkov pre získavanie kvalitných domácich a zahraničných 

projektov, s dôrazom na projekty rámcových programov EÚ 

- podporu zapájania sa ústavu do programov pre získavanie mladých talentovaných 

vedeckých pracovníkov zo zahraničia, resp. pre návrat talentovaných pracovníkov na 

Slovensko, v rámci programov MSCA-IF, Chinese Scholarship Council, SAIA, SASPRO, 

a pod.  

- podporu a motiváciu mladých vedeckých pracovníkov ÚACH SAV, v.v.i. pri získavaní 

zahraničných postdoktorandských štipendií, napr. v rámci programov MSCA-IF, a pod., ale 

tiež národných štipendií, napr. v rámci Schwarzovho štipendia, a pod. 

- presadzovanie spravodlivého systému ohodnotenia vedeckých pracovníkov a technikov 

na ÚACH SAV, v.v.i. 

- vytváranie motivačného prostredia pre vedeckých pracovníkov a pre ich kariérny rast, aby 

cítili podporu a boli motivovaní k dlhodobému pôsobeniu na ÚACH SAV, v.v.i. s cieľom 

dosahovať špičkové vedecké výsledky a zvyšovať svoju vedeckú kvalifikáciu.  
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