PREDSTAVA O FUNGOVANÍ
V PÔSOBENÍ V SPRÁVNEJ RADE
CSPV SAV, V. V. I.
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Podľa § 17 Zákona 243/2017 o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov medzi povinnosti a práva Správnej rady patrí:
a) navrhuje zakladateľovi
1. zmeny zakladacej listiny,
2. zlúčenie, splynutie, rozdelenie verejnej výskumnej inštitúcie alebo
jej zrušenie s likvidáciou,
b) vyjadruje sa k návrhu na zlúčenie, splynutie, rozdelenie verejnej
výskumnej inštitúcie alebo jej zrušenie s likvidáciou,
c) vykonáva dohľad nad riadnym hospodárením,
d) schvaľuje
1. vnútorné predpisy a ich zmeny po predchádzajúcich písomných
vyjadreniach vedeckej rady a dozornej rady; uplynutím lehoty 30 dní
od doručenia návrhu správnej rady predsedovi alebo poverenému
členovi vedeckej rady alebo dozornej rady platí, že príslušný orgán sa
vyjadril súhlasne,
2. strednodobý výhľad financovania na tri až päť rokov,
3. odpisový plán,
4. uzatvorenie zmluvy o čerpaní úveru v prospech verejnej výskumnej
inštitúcie, ak nejde o zmluvu, na ktorej uzatvorenie dáva
predchádzajúci písomný súhlas dozorná rada alebo dozorná rada a
zakladateľ,
e) rozhoduje o ukončení projektu v rámci činností podľa § 2 ods.1, ak jeho
uskutočňovanie nedosahuje ukazovatele určené správnou radou,
f) podieľa sa na príprave a realizácii výberového konania na obsadenie
funkcie riaditeľa spôsobom určeným podľa predpisu zakladateľa,
g) vydáva rokovací poriadok správnej rady a
h) plní iné úlohy podľa tohto zákona, vnútorných predpisov verejnej
výskumnej inštitúcie alebo vnútorných predpisov zakladateľa podľa § 38
ods.1.
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Moje fungovanie v Správnej rady CSPV SAV, v.v.i. sa bude riadiť daným
zákonom a nasledujúcimi zásadami:

EFEKTÍVNOSŤ
-

Správna rada CSPV SAV, v.v.i. bude zodpovedná za množstvo rozhodnutí
a schvaľovanie dokumentov najmä po prechode na v.v.i. Pri pôsobení v
správnej rade preto budem dbať na to, aby správna rada reagovala
rýchlo a určila si jasné priority smerujúc k rozbehu činnosti v.v.i.

KOMUNIKÁCIA
-

Dôležitá je nielen otvorená komunikácia medzi členmi SR CSPV SAV,
v.v.i., ale aj transparentná komunikácia smerom k zamestnancom CSPV
SAV, v.v.i. Preto bude moje pôsobenie v správnej rade založené na
princípe transparentného sprostredkovania informácií zamestnancom
centra.

TVORIVOSŤ
-

Pri riešení nových problémov pri prechode na v.v.i. je dôležitá flexibilita a
myslenie „outside the box“ a schopnosť vidieť v problémoch príležitosti
na nové riešenie. Budem sa usilovať, aby moje pôsobenie v správnej rade
prinášalo podnety pre takéto tvorivé riešenia, ktoré sú na prospech
celému centru.

POZITÍVNA ATMOSFÉRA
-

Svojim pôsobením v správnej rade sa budem snažiť o vytváranie
pozitívnej klímy v samotnej správnej rade a na pracovisku.

NETWORKING
-

Pri optimálnom fungovaní centra je potrebné prepájanie zamestnancov
jednotlivých organizačných zložiek pri hľadaní spoločných tém pri spájaní
aplikovaného a základného výskumu a taktiež identifikovanie kľúčových
ľudí a tímov na posilnenie spolupráce medzi organizačnými zložkami.
Svojim pôsobením v správnej rade sa budem usilovať o posilňovanie
tohto potenciálu centra.
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-

Zároveň chcem vytvárať príležitostí, aby zamestnanci mali možnosť
pracovať aj na témach, ktoré sú dôležité spoločensky, aj pre nich osobne.

OPEN SCIENCE
-

Ako členka a novozvolená predsedkyňa Slovak Reproducibility Network
(SKRN) plne podporujem vyhlásenie organizácií RN a moja vízia ako
členky Správnej rady je:
o 1. Spolupracovať s výskumníkmi/výskumníčkami, inštitúciami a
ďalšími organizáciami s cieľom zabezpečiť koordináciu úsilia o
zlepšenie kvality výskumu;
o 2. Preskúmavať spoločné prístupy a postupy pochádzajúce z
rôznych disciplín a následne identifikovať a zdieľať tie
najefektívnejšie z nich;
o 3. Podporovať transparentné výskumné postupy, aby sa
zabezpečila transparentnosť celého priebehu životného cyklu
výskumu a rozpoznať prínos všetkých strán zapojených do
výskumného procesu
o 4. Povzbudzovať kľúčové zainteresované strany (napr. inštitúcie,
grantové agentúry), aby podporovali a motivovali tieto
výskumné postupy (napr. v kritériách povyšovania a prijímania
do zamestnania).
o 5. Vypracovať školiace a výučbové materiály, ktoré sa môžu
zdieľať v rámci medzinárodnej siete Reproducibility Networks
alebo v širšom meradle;
o 6. Vybudovať medzinárodnú komunitu zaoberajúcu sa
výskumnými praktikami, ktorá bude reflektovať inovácie a
prijímať nové výzvy ako aj konštruktívnu kritiku.
o 7. Aktívne podporovať interakcie medzi členmi sietí
Reproducibility Networks, s cieľom podporovať rovnosť,
rozmanitosť, inklúziu ako aj dôstojnosť a úctu.
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