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Mgr. Michal Kentoš, PhD. Beniakovce 211, tel.: 0908 642 362, kentos@saske.sk 
 

 

Skúsenosti zástupcu riaditeľa ústavu 

 

• 6 ročná skúsenosť (2006-2012) na poste zástupcu riaditeľa Spoločenskovedného ústavu SAV 

(SvÚ SAV) je predpokladom pre detailné poznanie organizačných a prevádzkových potrieb 

a problémov fungovania ústavu, 

• ekonomické riadenie ústavných projektov, riadenie vzťahov s dodávateľmi, implementácia 

informačno-komunikačných technológií do výskumu na ústave, VO 

• skúsenosti s riadením vedeckých projektov (VEGA, ESS), 

• pôsobenie v ďalších orgánoch ústavu (vedecká rada), na úrovni SAV (člen Snemu SAV), ako aj 

v komisiách (komisia VEGA), v medzinárodných výskumných tímoch (ESS, Equal), 

 

Skúsenosti riaditeľa ústavu 

• 4 ročná skúsenosť (2012-2015) na poste riaditeľa Spoločenskovedného ústavu SAV spojená 

s personálnym a organizačným riadením projektových tímov, 

• skúsenosti s riadením vedeckých projektov (VEGA, ESS) a projektov EU (DiViCen), 

• pôsobenie v komisiách SAV (komisia VEGA) a v medzinárodných výskumných tímoch (ESS), 

 

Skúsenosti zástupcu riaditeľky CSPV SAV a vedúcej organizačnej zložky SVU SAV 

• 3 ročná skúsenosť (2015-2018), ekonomické riadenie projektov   

• skúsenosti s riadením vedeckých projektov (VEGA, ESS, ESS Pilot, RARE), 

• pôsobenie v medzinárodných výskumných tímoch (ESS, RARE), 

 

Predstava o pôsobení v správnej rade CSPV SAV 

 

Podpora výskumu 

 

• podporovať a motivovať zamestnancov pre získavanie najmä medzinárodných grantov, ako aj 

grantov z EÚ fondov, resp. domácich agentúrnych grantov,  
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• propagácia vedy jej výsledkov na verejnosti, po úspechoch projektov Hodina vedy a Noc 

výskumníkov motivovať všetkých zamestnancov a doktorandov k verejným prezentáciám 

výsledkov svojej práce a manažovať vzťahy s novinármi, 

• pri publikovaní prác orientovať zamestnancov ústavu na kvalitu výstupov s ohľadom na 

evalvačné kritériá, 

• podporovať spoluprácu s ďalšími ústavmi SAV, ako aj inými pracoviskami s cieľom 

maximalizácie úspešnosti pri získavaní finančných zdrojov na výskum, 

• obnoviť výskumný zámer o rómskych rodinách vo forme výskumného inkubátora pre výskum 

a zber kvalitných dát o Rómoch, 

 

 Prevádzkové zabezpečenie 

• v oblasti organizácie a riadenia naďalej vytvárať predpoklady pre skvalitňovanie pracovného 

prostredia a odbúravania administratívy,  

 

Vedecká výchova a spolupráca s vysokými školami 

• pre doktorandov a postdoktorandov  vytvárať priestor  na výraznejšie zapojenie sa do aktivít 

Centra, aby spoznali jednotlivé sféry jeho činnosti a prebrali aj primeranú časť zodpovednosti, 

• doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov stimulovať k zahraničným pobytom pre 

získanie nových poznatkov a praktických skúseností, osobných kontaktov pre rozvoj 

medzinárodnej spolupráce a aplikáciu získaných poznatkov na domácom pracovisku, 

 

 

V Košiciach dňa 26. 6. 2018 

 

        Mgr. Michal Kentoš, PhD. 


