
Predstava kandidáta o pôsobení 

v Správnej rade Astronomického ústavu SAV, v.v.i. 
 

Od roku 2005 pracujem na Astronomickom ústave ako vedecký pracovník na Oddelení 

medziplanetárnej hmoty a od 1.11.2021 vykonávam funkciu vedúceho tohto oddelenia. Okrem 

vedecko-výskumnej činnosti sa venujem aj pedagogickej činnosti na UPJŠ v Košiciach. 

 

V roku 2017 som bol menovaný do funkcie vedeckého tajomníka AsÚ SAV a od roku 2019 

pôsobím ako zástupca riaditeľa AsÚ SAV. V oboch týchto funkciách je hlavnou kompetenciu 

resp. náplňou práce pomáhať riaditeľovi organizácie so zabezpečením vedecko-výskumnej 

činnosti, s vyhotovovaním aktuálnych písomných dokumentov pre potreby Predsedníctva SAV, 

s vypracovávaním výročnej správy o činnosti organizácie a s ďalšími aktuálnymi materiálmi 

smerom k vedeniu SAV ale aj smerom k verejnosti. 

 

Okrem toho som druhé funkčné obdobie zástupcom AsÚ SAV v Sneme SAV. Ide o najvyšší  

samosprávny orgán SAV, ktorý má množstvo kompetencií, napr. schvaľovanie zásad rozpisu 

rozpočtu SAV, schvaľovanie vzorových vnútorných predpisov zakladateľa (SAV) a pod. 

 

Podľa § 17 zákona č. 243/2017 Z.z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov sa správna rada spolu s riaditeľom podieľa na riadení verejnej výskumnej 

inštitúcie. Správna rada ďalej vykonáva dohľad nad riadnym hospodárením a schvaľuje 

vnútorné predpisy inštitúcie, strednodobý výhľad financovania a pod. 

 

Svoje schopnosti a zodpovednosť, spoľahlivosť, komunikatívnosť či organizačné a riadiace 

schopnosti súvisiace s koordináciou a vedením kolektívu, ktoré som doposiaľ nadobudol by 

som chcel využiť ako člen Správnej rady Astronomického ústavu SAV, v.v.i. 

 

Myslím si, že moje schopnosti a skúsenosti, ktoré som získal pri výkone svojich funkcií vo 

vedení AsÚ resp. pri vykonávaní mandátu v Sneme SAV mi dávajú odborný aj osobnostný 

predpoklad pre výkon práce vo funkcii člena Správnej rady Astronomického ústavu SAV, v.v.i. 

 

Ako člen Správnej rady sa budem snažiť o zachovanie dobrého vedeckého postavenia ústavu 

v národnom i medzinárodnom kontexte, hlavne 

• vytváraním podmienok pre kvalitnú vedeckú prácu, kvalitnú vedeckú výchovu 

a kariérny rast vedeckých pracovníkov 

• vytváraním podmienok pre získavanie medzinárodných projektov 

• vytváraním podmienok pre spoluprácu s inými výskumnými pracoviskami 

 

a ďalej budem ako člen Správnej rady vykonávať všetky svoje kompetencie v súlade so 

zákonom o verejnej výskumnej inštitúcii, vnútornými predpismi verejnej výskumnej inštitúcie 

a vnútornými predpismi zakladateľa a v zmysle pravidiel Etického kódexu SAV. 

 

Verím, že svojou prácou v Správnej rade Astronomického ústavu SAV, v.v.i. prispejem k 

ďalšiemu napredovaniu ústavu vo vedeckej, výskumnej aj odbornej oblasti. 

 

V Starej Lesnej 3.1.2022 

 

Mgr. Marián Jakubík, PhD. 


