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Náčrt predstáv o pôsobení v Správnej rade na Parazitologickom ústave SAV, v.v.i. 
v Košiciach 

V zmysle zákona 243/2017 o verejnej výskumnej inštitúcii a z toho vyplývajúcej aktuálnej 
transformácie Parazitologického ústavu SAV zo štátnej príspevkovej organizácie na verejnú 
výskumnú inštitúciu som sa rozhodol kandidovať za člena Správnej rady pracoviska.  

Som samostatným vedeckým pracovníkom Oddelenia systematiky. Doteraz som sa 
venoval predovšetkým výskumu mnohobunkových parazitov rýb, vedeniu doktorandov 
a poslucháčov bakalárskeho a magisterského štúdia Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
a Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie. Pomerne veľa času som strávil na 
pracoviskách v zahraničí (v Európe, Amerike a v Ázii), z ktorých si najviac cením dvojročný 
postdoktorandský pobyt v Biologickom centre AV ČR, Parazitologickom ústave v Českých 
Budějoviciach a viaceré výskumné pobyty v USA financované z Fulbrightovho štipendia a 
grantov z „National Science Foundation“. Pobyty v zahraničí mi umožnili spolupracovať s 
viacerými renomovanými expertmi parazitologického výskumu a spoznať spôsob riadenia 
výskumu v ich laboratóriách. Som autorom a spoluautorom 44 vedeckých prác 
v karentovaných/impaktovaných časopisoch, 2 práce s IF vyšším ako 6. V roku 2011 mi bola 
udelená cena SAV za originálne výsledky a zásadný vedecký prínos v oblasti 
ichtyoparazitológie. Som členom redakčnej rady časopisu Helminthologia a aktívnym členom 
Slovenskej ichtyologickej spoločnosti a Slovenskej parazitologickej spoločnosti.  
 V riadiacich orgánoch pracoviska som doteraz nepôsobil, mám však skúsenosti 
s koordináciou práce viacerých typov (aj medzinárodných) projektov MVTS-JRP SAV, 
VEGA a APVV a vedením výskumných tímov týchto projektov a medzinárodných 
výskumných expedícií. Celkovo som bol vedúcim riešiteľom 9 národných a medzinárodných 
projektov.  

Mám bohaté skúsenosti z medzinárodnej spolupráce, preto svoju pozíciu v správnej 
rade vidím práve v tejto oblasti. Predpokladám intenzívnu spoluprácu správnej a vedeckej 
rady, za dôležitú však považujem aj užšiu spoluprácu riadiacich pracovníkov s vedúcimi 
výskumných tímov (oddelení, resp. laboratórií), ktorí poznajú detailne odborné i personálne 
špecifiká a problémy tímov. Osobne sa budem snažiť byť otvorený v komunikácii 
a diskusiách, hlavne pri prijímaní a realizácii dôležitých rozhodnutí správnej rady. 

Kľúčovou otázkou budúcich rokov bude strednodobý finančný výhľad pracoviska. 
V tejto súvislosti bude dôležité hľadať ďalšie zdroje financovania výskumu, predovšetkým 
z medzinárodných projektov. V tejto súvislosti pokladám za potrebné podporovať aktívnejšie 
zapájanie sa mladých vedeckých pracovníkov do medzinárodných, aj nadnárodných 
projektov. Som naklonený opätovnému zapojeniu pracoviska do projektov štrukturálnych 
fondov, ktoré môžu zabezpečiť nielen ďalší rozvoj infraštruktúry pracoviska, ale aj dodatočné 
zdroje financovania pracovníkov a doktorandov.  

Pri výkone funkcie člena správnej rady mám v úmysle aktívne sa podieľať na všetkých 
úlohách prislúchajúcich správnej rade podľa zákona o v.v.i.  
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