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Kandidát:  doc. Ing. Miroslav Čekon, PhD. 

 

Pôsobenie v Správnej rade Ústavu stavebníctva a architektúry na základe zákona 243/2017 Z. 

z. považujem za možnosť podieľať sa spolu s riaditeľom ústavu na jeho riadení v súlade so 

záujmami ústavu a jeho zamestnancov a aj v procese často skloňovanej transformácie SAV 

mať tak priestor angažovať sa do činnosti pracoviska pri naplňovaní jeho vízií a poslania.  

 

Svoje predstavy ako člena Správnej rady vedecko výskumnej inštitúcie by som upriamoval do 

nasledovných aktivít:  

 

- podporovanie myšlienky vytárania spoločných vedeckých tímov s verejnými výskumnými 

inštitúciami resp. univerzitným prostredím  

- vytváranie priestoru pre vedeckú prácu tvorivým pracovníkom a posilňovať výskumné 

kolektívy novými vedeckými pracovníkmi  

- využívanie existujúcej infraštruktúry a investovanie do novej infraštruktúry v rámci 

pracoviska aj s ostatnými vedecko výskumnými inštitúciami v Bratislave  

- motivovanie študentov Stavebnej fakulty STU predovšetkým študijného odboru 

Stavebníctvo pri prácach v rámci bakalárskeho a magisterského štúdia, a ich motivovanie pre 

uchádzanie sa na PhD. štúdium v spolupráci s univerzitou 

- podnecovanie a uskutočňovanie seminárov/prednášok/workshopov vedeckých pracovníkov 

a doktorandov, resp. oddelení ústavu, pre vzájomnú informovanosť a zdieľanie poznatkov 

- iniciovanie a vytváranie možností podieľať sa na pedagogickej činnosti na spolupracujúcich 

univerzitách a tým aj popularizovať vedecké poznatky a výsledky v tomto prostredí 

- zabezpečenie podmienok pre vedeckú prácu, s cieľom zlepšiť existujúci stav laboratórnych 

priestorov pracoviska 

- podporovanie transferu poznatkov a vytváranie platformy pre spoluprácu s technickou 

praxou pri expertíznej činnosti  

 

 

Ako člen Správnej rady sa tak mám ambíciu aktívne podieľať na riadení ústavu, jeho ďalšom 

napredovaní v súlade s dokumentom „Stratégia výskumu a akčný plán Ústavu stavebníctva a 

architektúry SAV“. Svoju prácu budem vykonávať v súlade so zákonom o verejnej 

výskumnej inštitúcii, vnútornými predpismi verejnej výskumnej inštitúcie a vnútornými 

predpismi zakladateľa a v zmysle pravidiel etického kódexu SAV. Pri presadzovaní vyššie 

uvedených motivačných krokov budem vychádzať zo svojej doterajšej praxe v oblasti vedy 

a výskumu, ale aj akademickej činnosti z verejných výskumných univerzít (tak na Slovensku 

ako aj z Českej republiky), ako aj zo svojich skúsenosti v oblasti riadenia úspešných projektov 

základného výskumu. 

 

 

 

V Bratislave 27. 12. 2021     doc. Ing. Miroslav Čekon, PhD.  


