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PREDSTAVA O PÔSOBENÍ V SPRÁVNEJ RADE ÚVZ SAV, v. v. i.
Na oddelení seizmológie Geofyzikálneho odboru ÚVZ SAV (a jeho predchodcu Geofyzikálneho
ústavu SAV) kontinuálne pracujem od roku 2012, po skončení doktorandského štúdia v roku 2015
na pozícii vedeckého pracovníka so zameraním na oblasť seizmického ohrozenia územia
Slovenska. Okrem pracovného pôsobenia na ÚVZ SAV od roku 2015 pôsobím ako odborný
asistent na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.
Popri bakalárskom a magisterskom štúdiu fyziky (geofyziky) na Fakulte matematiky, fyziky
a informatiky UK som súbežne študoval právo na Právnickej fakulte UK a toto štúdium som
skončil v roku 2009 udelením akademického titulu magister. Nadobudnuté právne vedomosti som
následne využíval a naďalej využívam v prospech Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK
a Rektorátu UK pri tvorbe vnútorných predpisov fakulty a UK (štatút fakulty, organizačný poriadok
fakulty, poriadok volieb dekana, rokovacie poriadky akademických senátov, zásady volieb do
akademických senátov, štipendijný poriadok, študijný poriadok) a pri vykonávaní úloh tajomníka
akademického senátu fakulty, UK a správnej rady UK.
Ústav vied o Zemi SAV prechádza neľahkým transformačným obdobím z príspevkovej organizácie
na verejnú výskumnú inštitúciu. Úlohou správnej rady verejnej výskumnej inštitúcie podľa zákona
č. 243/2007 Z. z. je podieľať sa spolu s riaditeľom na riadení verejnej výskumnej inštitúcie
a dohliadať nad jej riadnym hospodárením. Medzi významné právomoci správnej rady patrí
schvaľovanie vnútorných predpisov a ich zmien po predchádzajúcich písomných vyjadreniach
vedeckej rady a dozornej rady.
Pri porovnaní slovenskej právnej úpravy s obdobnou právnou úpravou v Českej republike sa javí za
vhodné poznamenať, že tvorcovia zákona o verejných výskumných inštitúciách štruktúru orgánov
v. v. i. a ich pôsobnosť „prekombinovali“ a riadenie v. v. i. v slovenských podmienkach bude
náročné na administratívu a personálne kapacity.
Mojím hlavným zámerom ako člena správnej rady ÚVZ SAV, v. v. i. bude napomôcť pri vytváraní
vnútorných predpisov v. v. i tak, aby sa vytvoril funkčný spôsob jeho činnosti v nových právnych
podmienkach.
Osobitne významnou otázkou, ktorá správnu radu ÚVZ SAV, v. v. i. v nasledujúcich mesiacoch
nevyhnutne čaká, bude nájsť funkčný model spolupráce Geologického odboru a Geofyzikálneho
odboru ako dvoch organizačných zložiek tvoriacich v. v. i. Bude potrebné vytvoriť vnútorný
predpis podľa § 37 ods. 2 zákona o v. v. i. upravujúceho pôsobnosť organizačných zložiek a ich
orgánov. Som presvedčený, že moje skúsenosti z prostredia vysokého školstva môžu byť užitočné
pri nájdení riešenia vhodného vnútorného usporiadania ústavu po jeho transformácii na
dvojzložkovú v. v. i.
Na záver mi dovoľte malú historickú vsuvku. Príbeh ústavu má množstvo paralel s dejinami
Československa. Tak, ako sa v Československu spojili dva národy na rôznom stupni kultúrnospoločenskej a ekonomickej sily, tak došlo v júli 2015 ku spojeniu dvoch ústavov s rozdielnou
minulosťou a rozdielnou prítomnosťou. Ako sa dejinne vyvíjal československý príbeh a kam
vyústil, je všeobecne známe. Ako dopadne príbeh nášho ústavu, nevieme predvídať. Verím, že
mám dostatočný nadhľad, aby som v správnej rade ÚVZ SAV, v. v. i. presadzoval také riešenia,
ktoré prospejú ústavu, obom jeho zložkám a všetkým jeho zamestnancom.

