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Mgr. Katarína Adamčíková, PhD. 

Prezentácia predstavy kandidáta o pôsobení v správnej rade v. v. i. 

 

Členovia správnej rady sa podľa Zákona o verejnej výskumnej inštitúcií č. 234/2017 

Z.z. spolu s riaditeľom podieľajú na riadení verejnej výskumnej inštitúcie.  

Podľa navrhnutého volebného poriadku je jedným kritériom členstva v správnej rade 

„prax v riadení“. Od roku 2012 vediem Pobočku biológie drevín v Nitre a od 02/2018 som 

vedúcou Oddelenia fytopatológie a mykológie ÚEL. Naše vedecké oddelenie v rámci 

organizácie patrí medzi najväčšie, zároveň sídlime mimo Zvolena. Bolo by vhodné, aby sme 

mali zastúpenie v správnej rade a mohli sa podieľať na riadení organizácie a zároveň mali 

priamy prístup k informáciám, ktoré súvisia s riadením organizácie. 

Sympatizujem so stratégiou riadenia súčasného vedenia, p. riaditeľky RNDr. Ľubice 

Ditmarovej, PhD., podporujem ju v jej snahe posunúť našu organizáciu v rebríčku hodnotenia 

jednotlivých organizácií SAV, k čomu by mali napomôcť aj motivačné hodnotenia vedeckých 

tímov a pravidelné hodnotenie výkonu jednotlivých vedeckých pracovníkov. 

V rámci môjho pôsobenia v správnej rade by som sa chcela zúčastňovať okrem iného 

aj na príprave a hodnotení ukazovateľov, ktoré by mali spĺňať vedecké projekty, kde by som 

využila skúsenosti získané počas pôsobenia v Komisii Vega č. 8 a z vedenia a členstva vo 

vedeckých projektoch domácich (APVV, VEGA), aj medzinárodných (COST, HUSK). 

V správnej rade by som podporovala posilňovanie spolupráce a väzieb s ostatnými 

verejnými výskumnými organizáciami SAV, univerzitami a ostatnými domácimi aj 

zahraničnými výskumnými inštitúciami.  

Správna rada schvaľuje odpisový plán organizácie. Podporila by som investovanie 

odpisov do novej laboratórnej techniky a prístrojov, aby originálne myšlienky pracovníkov 

mohli byť zrealizované na domácej pôde pracoviska a naše výsledky boli akceptovateľné na 

celosvetovej úrovni. 

Svojou činnosťou v správnej rade by som podporovala prezentáciu v.v.i. popularizáciu 

vedy, sprístupnenie poznatkov a prepojenie vedy a praxe, aplikáciu výsledkov do praxe, 

zdôraznenie potreby vedeckého riešenia ekologických aspektov pre život ľudskej populácie.  

Na záver prehlasujem, že nie som členkou Vedeckej rady ÚEL v.v.i. a svoju 

bezúhonnosť dokladám výpisom z registra trestov. 


