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Proces transformácie (zmeny právnej formy) Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied na verejnú 

výskumnú inštitúciu predstavuje jedinečnú príležitosť na pokračovanie pozitívnych trendov v jeho vývoji, 

ako i naštartovanie nových efektívne nastavených procesov pre zlepšenie v oblastiach v ktorých 

v súčasnosti ústav zaostáva a má potenciál výraznejšieho progresu. V rámci týchto procesov, by som rád 

prostredníctvom pôsobenia v správnej rade EÚ SAV, v.v.i prispel k naplneniu týchto ambícií. Platný zákon 

o verejnej výskumnej inštitúcii jasne definuje poslanie a právomoci správnej rady, a v tomto zmysle by aj 

správna rada mala svoju činnosť vykonávať a zohľadňovať a podporovať pri svojej činnosti aj prirodzenú 

a mnohokrát prínosnú rôznorodosť v rámci organizácie. 

Medzi svoje priority ako člena správnej rady EÚ SAV, by som zaradil: 

 dohľad na transparentnosťou a efektívnosťou vnútorných procesov ústavu v kontexte platných 

právnych, legislatívnych a etických pravidiel;  

 zlepšenie v oblasti vnútornej komunikácie relevantných informácií týkajúcich sa chodu ústavu, jeho 

zložiek ako aj všetkých zamestnancov, pričom túto oblasť považujem za oblasť s výrazným 

potenciálom zlepšenia so súčasným stavom; 

 systematizáciu všetkých personálnych, finančných a informačných tokov v rámci inštitúcie, ako i voči 

vonkajšiemu prostrediu. V rámci schvaľovaných dokumentov, by mali byť jasne definované práva 

a povinnosti príslušných zamestnancov pre zamedzenie možností širokého výkladu personálnej 

zodpovednosti za jednotlivé úlohy;  

 za dôležité považujem i zavedenie vhodného spôsobu informovania a prezentácie jednotlivých 

vnútorných predpisov, tak aby bolo možné dosiahnuť jednoznačnosť vo fungovaní procesov ústavu 

a prediskutovanie prípadných nejasností. Pričom uvedený stav by napomohol efektívnejšiemu 

fungovaniu ústavu v jednotlivých parciálnych oblastiach, čo by sa napomohlo zefektívneniu celkového 

fungovania.  

V procese kontroly hospodárenia, riadneho a účelného využívania zdrojov inštitúcie bude mojou prioritou 

také nastavenie jednotlivých krokov, aby došlo k zamedzeniu možného neoprávneného a 

netransparentného využívania dostupných finančných prostriedkov. Pričom v tejto oblasti by taktiež mal 

nastať v rámci schvaľovania vnútorných predpisov ústavu zásadný posun v jednoznačnosti definovania 

zodpovednosti za jednotlivé kroky procesu a prípadné neodôvodnené diskrepancie. V rámci týchto 

činností, by som rád na prospech riadenia ústavu poskytol svoje skúsenosti v oblasti riadenia a finančnej 

kontroly projektov. 

Za jednu z priorít v rámci definovania spôsobu fungovania samotnej správnej rady EÚ SAV považujem 

adekvátnosť nastavenia jej vnútorných procesov takým spôsobom, aby v rámci riešenia jednotlivých 

aspektov týkajúcich sa riadneho fungovania ústavu boli tieto riešené v prevažnej miere proaktívne 

a v prípade potreby prebehla aj ich širšia diskusia pred prijatím konečného rozhodnutia.  

Verím, že moje pôsobenie ako člena správnej rady Ekonomického ústavu SAV, v.v.i. v efektívnej 

súčinnosti s jej ostatnými členmi, napomôže k  pokračovaniu zlepšovania jeho pozície v slovenskom 

a európskom výskumnom priestore.        
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