ÚSTAV ZOOLÓGIE
Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9
845 06 Bratislava
Tel: +421948108697
martina.galikova@savba.sk

Predseda Vedeckej rady
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V Bratislave, 14.1.2022

Vec: Prihláška do volieb členov/členiek Správnej rady Ústavu zoológie SAV, v. v. i.
Na základe oznámenia o konaní voľby členov/členiek Správnej rady zo dňa 20 decembra 2021
sa touto cestou prihlasujem ako kandidátka na členku Správnej rady Ústavu zoológie SAV, v. v.
i. V prílohe posielam požadované dokumenty.
Prílohy:
1. Prezentácia predstavy o pôsobení v Správnej rade Ústavu zoológie SAV, v. v. i.
2. Výpis z registra trestov.

S pozdravom,

………………..
Mgr. Martina Gáliková, PhD.

Martina Gáliková

Príloha 1

Prezentácia predstavy o pôsobení v Správnej rade Ústavu zoológie SAV, v. v. i.

Svoju činnosťou budem vykonávať v súlade s predpismi o pôsobnosti Správnej
rady, ktoré sú vymedzené Zákonom 243/2017 o verejnej výskumnej inštitúcii v rámci § 17, §
24, § 28 a § 33. Tieto predpisy presne definujú kompetencie rady v oblasti riadenia,
hospodárenia a správy majetku. Konkrétne kroky budem podriaďovať mojej všeobecnej
predstave o smerovaní ústavu, ktorú si dovolím zhrnúť nasledovne:
Mojou dlhodobou víziou je zabezpečenie kontinuity a ďalšie rozvíjanie
súčasného smerovania Ústavu zoológie. Budem presadzovať podporu kvalitnej vedy,
predovšetkým tej, čo sa z dlhodobého hľadiska ukázala ako konkurencieschopná i
v celosvetovom meradle. Rada by som zároveň pomáhala rozvoju nových perspektívnych
oblastí výskumu a rozvoju národných i medzinárodných spoluprác nášho ústavu. Zasadím sa
o rozšírenie prístrojovej infraštruktúry s prihliadnutím na najnovšie technológie, za vytváranie
podmienok pre rozvoj študentov a mladých vedeckých pracovníkov, a taktiež za vytváranie
prostredia perspektívneho pre zahraničných vedcov a repatriáciu úspešných slovenských
výskumníkov. Chcela by som tiež zachovať súčasnú flexibilitu v odpovediach na nové
skutočnosti. Pri svojom pôsobení chcem čerpať z dlhoročných skúseností výskumu na
špičkových zahraničných pracoviskách, ale aj z rád a skúseností starších kolegov, ktorí poznajú
slovenské reálie nepochybne lepšie ako ja sama. Zároveň budem načúvať potrebám našej
najmladšej generácie, teda študentom.

V Bratislave, 14.1.2022

………………….
Mgr. Martina Gáliková, PhD.

