
Predstava o pôsobení vo vedeckej rade Historického ústavu SAV, v.v.i. 

Marína Zavacká, samostatná vedecká pracovníčka 

 

 

Vážená Správna rada,  

Vážená akademická obec HÚ SAV,  

 

potvrdzujem týmto svoj záujem kandidovať do Vedeckej rady HÚ SAV, teda pokračovať 

vo svojom pôsobení v tomto orgáne aj v nových podmienkach po transformácii nášho ústavu 

na v.v.i. 

 

S Historickým ústavom je moje profesionálne pôsobenie spojené od doktorandských čias. 

Pracovnú skúsenosť s inými vedeckými pracoviskami som mala možnosť priebežne získať 

vďaka viacerým štipendijným a výskumným pobytom (CEU Budapest, IWM Wien, Corpus 

Christi, CambridgeU, a. i.). Vzhľadom na pravidelné vedenie viacerých seminárov pre 

FiF UK udržiavam intenzívny kontakt aj s jej študentmi a pedagógmi. 

Vo vedeckej rade HÚ SAV som pôsobila v rokoch 2010-2014 a potom 2018-2022. V prípade 

zvolenia chcem teda nadviazať na doterajšie úsilie vedeckých rád udržať a rozvíjať pozíciu 

nášho ústavu ako špičkového pracoviska v slovenskom kontexte a dôstojného vedeckého 

partnera v sieti európskych výskumných inštitúcií. 

Dovnútra ústavu by nám iste všetkým prospeli lepšie podmienky na prácu. Vzhľadom na to, 

že nášmu historickému oku momentálny vývoj veľa krátkodobých optimistických výhľadov 

neposkytuje, obmedzím v tejto oblasti svoje volebné sľuby na to, že sa budem snažiť využiť 

každú dostupnú možnosť naše pracovné podmienky zlepšovať.  

Za dôležité považujem tiež to, aby sme nielen boli dobrí, ale aby sa aj o tom vedelo, teda aby 

náš hlas rezonoval vo verejnej debate o historických témach ale aj o postavení a oceňovaní 

vedy na Slovensku.  

Veľmi nápomocná tu môže byť tradične dobrá spolupráca s vedením ústavu a aj s pomaly sa 

rozbiehajúcim novým orgánom, Správnou radou. 

Za špecifické pole svojej pôsobnosti považujem doktorandské štúdium, ktorému sa už 

niekoľko rokov venujem ako školiteľka a tiež ako spolugarantka programu spoločného 

doktorandského seminára. Momentálne s ním zažívam intenzívne dobrodružstvá spojené 

s novou akreditáciou v rámci FiFUK a dúfam, že vzhľadom na síce predbežné ale vysoké 

hodnotenia sa nám podarí udržať a aj posilniť kvalitu našich absolventov aj v ďalších rokoch.  

 

V Bratislave, 20. apríla 2022 

 

Mgr. Marína Zavacká, M.A., PhD.  

 


