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Historický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i. (ďalej HÚ SAV, v. v. i.) patrí medzi 
etablované a vysoko rešpektované vedecké pracoviská nielen v rámci organizačnej 
štruktúry samotnej SAV, ale svojou prestížou vysoko rezonuje aj v slovenskom 
a medzinárodnom akademickom prostredí. Pôsobenie ústavu upravujú vnútorné 
predpisy SAV a samotného ústavu a najnovšie aj Zákon 243 o verejnej výskumnej 
inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kompetenčný rozsah novo 
kreovanej vedeckej rady potom špecifikuje §18 ods. 7 citovanej právnej normy. To 
všetko sú základné východiská pre určenie vedecko-výskumnej a organizačnej 
pôsobnosti všetkých orgánov ústavu, ku ktorým v zmysle posledného spomínaného 
právneho predpisu pristupuje aj inštitút Vedeckej rady. Tým sa zodpovednosť za jej 
úspešné napĺňanie nanovo definuje v širšom organizačnom členení ústavu 
s delegovanými kompetenciami.  

V prípade úspešného naplnenia mojej kandidatúry na členstvo vo Vedeckej 
rade HÚ SAV, v. v. i. sa v rámci prísne rešpektovaných kompetencií jednotlivých 
zložiek ústavu budem osobitne usilovať o:  

- udržania a ďalšie rozvíjanie vyššie uvedenej pôsobnosti ústavu a jeho vedecko-
výskumnej prestíže unikátneho a prestížneho historiografického výskumu na 
Slovensku: 

- vytváranie nevyhnutnej inštitucionálnej podpory vedeniu a ostatným organizačným 
zložkám ústavu pri jeho riadení, 

- meliorizáciu doterajšieho postavenia vedecko-výskumných zamestnancov ústavu 
s dôrazom na zvýšenie ich tvorivej činnosti v zodpovedajúcich materiálnych a ďalších 
podmienkach svojej činnosti,  

-  podporovanie a realizáciu vedecko-výskumných cieľov, ktoré́ si ústav stanovuje 
vo svojich stratégiách, 

- koordinovanie vedeckých a rozvojových projektov ústavu,  

- podporu s cieľom vytvárať̌ efektívne výskumné tímy pri realizácii projektov,  

- prehĺbenie spolupráce so spoločenskovednými a humanitnými pracoviskami SAV a 
slovenských univerzít, 

- podporu pre aktivity vedenia ústavu a jeho organizačných štruktúr zamerané na 
väčšie zapojenie do medzinárodných projektov, 

- podporu vedenia ústavu pre realizáciu stratégií a koncepcií rozvoja ústavu tak 
smerom dovnútra ako aj vo vonkajšom prostredí 



- supervíziu kvalitného doktorandského štúdia, zodpovedajúce dôležitosti HÚ SAV, v. 
v. i. ako špičkového školiaceho strediska  

- podporu pre popularizáciu vedecko-výskumných výsledkov ústavu a ich mediálnu 
propagáciu, 

- dobré meno HÚ SAV, v. v. i. (bona fama) 

 


