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Predstavy kandidátky na členku Správnej rady Parazitologického ústavu

Slovenskej akadémie vied v. v. i. o jej pôsobení a budúcich aktivitách v danom orgáne

Dňa 1. júla 2018 dochádza na základe II Zákona 243/2017 o verejnej výskumnej inštitúcii

a o zmene a doplnení niektorých zákonov" k zmene ústavov SAV na verejné výskumné

inštitúcie. Z tejto zmeny vyplýva aj potreba vytvorenia Správnej rady, ktorej dôležitou úlohou

bude tvorba, zmeny a schvaľovanie interných predpisov organizácie, pripomienkovanie
nadriadených predpisov, ale aj schvaľovanie rozpočtu organizácie a riadenie jej

hospodárenia.
Na základe svojich predchádzajúcich skúseností a pôsobenia vo vedení PaÚ SAV som sa

rozhodla uchádzať o členstvo v Správnej rade Parazitologického ústavu SAV v. v. i. Od

začiatku pôsobenia vo funkcii zástupkyne riadlteľkv PaÚ SAV v oblasti ekonomiky a financií sa

venujem správe pridelených finančných prostriedkov, príprave rozpočtu organizácie,
kontrole finančných operácií ústavu ako celku, ako aj jednotlivých projektov a snažím sa
prispieť k efektívnemu využívaniu rozpočtových prostriedkov pridelených ústavu. Okrem

toho zastrešujem aj správu príjmov nášho ústavu, teda príjmov z diagnostickej a inej

odbornej činnosti.

Podľa môjho názoru, Správna rada PaÚ SAV v. v. i. by mala fungovať ako jeden, navzájom sa

doplňajúci celok. Všetci členovia by mali mať rozdelené úlohy a oblasti, ktorým sa budú

venovať tak, aby výsledkom bol dobre fungujúci a prosperujúci ústav. Zadelenie a plnenie

jednotlivých úloh a cieľov bude potrebné koordinovať na pravidelných stretnutiach Správnej

rady a o jej činnosti informovať aj Vedeckú radu a akademickú obec ústavu. Ak budem do
Správnej rady PaÚ SAV v. v. i. zvolená, chcela by som sa primárne naďalej venovať oblasti,
v ktorej už pôsobím, teda správe finančných prostriedkov ústavu, príprave a schvaľovaniu

rozpočtu organizácie a plánovaniu mimorozpočtových prostriedkov, ktoré by mali byť využité

podľa pravidie! financovania a v súlade s potrebami pracoviska.

Záverom by som rada zdôraznila, že si uvedomujem zodpovednosť, ktorú členovia rady majú

a s tým spojené aj nároky kladené na jednotlivých jej členov. Počas svojho pôsobenia
v Správnej rade sa budem snažiť využiť získané skúsenosti a poznatky, ale samozrejme som
otvorená výzvam a pripravená učiť sa nové veci. Mojím prvoradým cieľom je zabezpečiť

fungovanie ústavu a vytvoriť podmienky, ktoré jeho zamestnancom umožnia vykonávať

svoju prácu a prispieť tak k činnosti ústavu ako celku.
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