
Predstava o pôsobení v Správnej rade Astronomického ústavu v.v.i.
Mgr. Dušan Tomko, PhD.

Prvým dňom roka 2022 nastala nová etapa pre Slovenskú akadémiu vied, ako aj
pre Astronomický ústav. Všetci pevne veríme, že táto transformacia bude mať pre náš
ústav len pozitívne dopady a posunie nás dopredu.
Podľa §15 novelizovaného zákona 243/2017 Z.z. o v.v.i. má mať každá verejno
výskumná inštitúcia okrem riaditeľa, aj správnu, vedeckú a dozornú radu. V §17 je
definované čo je správna rada, čo je jej úlohou a aké sú jej povinnosti. Môžeme
povedať, že správna rada do značnej miery kopíruje dnešnú Ústavnu radu AsÚ SAV,
čiže podieľa sa na riadení verejno výskumnej inštitúcie. Na druhej strane má ale oveľa
silnejšie kompetencie, ktoré sú už ukotvené v zákone.

Aj keď patrím k tým mladším pracovníkom, pôsobím na Astronomickom ústave
už od roku 2009 a ku kmenovým pracovníkom patrím od roku 2013. Od začiatku mi
ústav nebol ľahostajný. Zapájal som sa do rôznych aktivít organizovaných ústavom.
Podľa môjho názoru nastal čas, aby som svoje skúsenosti z pracovneho života ako aj
toho mimopracovneho zúžitkoval v prospech ústavu ako člen Správnej rady
Astronomického ústavu SAV v.v.i.
Vo svojej rodnej obci, už druhé volebné obdobie, pôsobím ako poslanec obecného
zastupiteľstva. Na tejto pozícií sa stretávam s tvorbou rozpočtu, všeobecno záväzných
nariadení a kontrolou chodu obce. Je to zodpovedná funkcia, keďže sa hospodári s
verejnými financiami. Túto funkciu od začiatku vykonávam bez nároku na plat alebo
odmenu. Rovnako zodpovedná je aj funkcia člena správnej rady, čo si aj
uvedomujem.

V prípade môjho zvolenia by som sa rád viac venoval oblasti šetrenia financií.
Nie, v zmysle šetrenia mzdových prostriedkov, ale šetrenia v obasti nákupov.
Hospodárnosť, efektívnosť a transparentnosť v procese nakupov tovarov je prvoradá,
lebo to je oblasť, kde sa môžu a dajú šetriť financie. Určite sa dá nakupovať kvalitne a
za rozumné ceny. Ďalšou oblasťou, ktorej by som sa rád venoval, by bolo hľadanie
efektívneho zníženia spotreby elektrickej energie na hvezdárni na Skalnatom plese, čo
v konečnom dôsledku prinesie opäť ušetrenie finančných prostriedkov. Možností ako
zefektívniť chod ústavu je dosť, len na tom treba pracovať a hľadať riešenia. Budeme
sa musieť naučiť hospodáriť s tým, čo budeme mať, lebo príležitostí ako si môže
ústav niečo zarobiť, bude žalostne málo. Rovnako sa budem snažiť informovať
každého, kto bude mať záujem o informácie. Takto sa predíjde “chodbovým rečiam”
a nedorozumeniam, ktoré by mohli nastať medzi pracovníkmi.

Uchádzam sa o Vašu dôveru ako jeden z kandidátov na člena Správnej rady
Astronomického ústavu v.v.i. Už teraz Vás môžem ubezpečiť, že v prípade môjho
zvolenia, budem hájiť záujmy nášho ústavu a každého jeho zamestnanca, pretože
každý jeden z nás je dôležitým článkom, ktorý utvára celok - Astronomický ústav.
Pracovná pohoda a príjemné pracovné prostredie, ako aj primerané ohodnotenie určite
zlepšuje aj našu tvorivú prácu. A tak ako aj v mojom súkromnom živote, na prvom
mieste bude u mňa spravodlivosť a transparentnosť.
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