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Vec: voľba na funkciu člena správnej rady verejnej výskumnej inštitúcie:  

Ústav stavebníctva a architektúry v.v.i, SAV v Bratislave 
 

 

 

 

Vážený pán predseda, 

 

 na základe oznámenia o konaní volieb členov správnej rady Ústavu stavebníctva 

a architektúry, v.v.i http://www.ustarch.sav.sk/,  uchádzam sa o funkciu člena správnej rady 

Ústavu stavebníctva a architektúry, v.v.i. v nasledujúcom funkčnom období. 

 

Súčasťou tejto prihlášky sú  v prílohe Vami požadované písomné doklady. 

 

 

S pozdravom 

 

       

prof. Dr. Ing. Martin Tchingnabé PALOU 



Predstava o pôsobení v správnej rade  Ústavu stavebníctva a architektúry, v.v.i. 

 

Ako kandidát na funkciu člena v správnej rade Ústavu stavebníctva a architektúry, v.v.i. 

som nielen za zachovanie celistvosti   ÚSTARCH, v.v.i. SAV, ale aj za jeho rozvíjanie a  

zviditeľňovanie  doma i v zahraničí.  

Moju funkciu budem vykonávať čestne, zodpovedne  podľa svojho najlepšieho svedomia 

a vedomia v medze  zákona a štátu správnej rady definovaného v zákone o v.v.i. 

Budem úzko spolupracovať s Vedeckou radou Ústavu stavebníctva a architektúry, v.v.i. 

v nasledujúcich bodoch: 

1. dobudovať laboratórnu infraštruktúru ústavu na rozvíjanie nových smerov výskumov, 

2. usilovať sa o získanie doktorandov a postdoktorandov zo zahraničia v rámci 

európskych programov, ako aj v rámci poskytovania štipendií vlády Slovenskej 

republiky pre zahraničných študentov, 

3. podporovať vedecké osobnosti a kreovať okolo nich výskumné celky s cieľom 

vytvoriť spoluprácu s vedeckými inštitúciami a  univerzitami doma i v zahraničí. 

4. podporovať mladých vedeckých pracovníkov materiálne a finančne, ich vysielanie do 

zahraničia pre rozvíjanie medzinárodnej spolupráce, 

5. usilovať sa o získanie akreditácie pre doktorandské štúdium v iných odboroch, 

Budem úzko spolupracovať s dozornou radou a riaditeľom Ústavu stavebníctva 

a architektúry, v.v.i. v nasledujúcich oblastiach: 

1. usilovať sa o koncepčnú dlhodobú spoluprácu s priemyselnou sférou s cieľom  

transferu vedeckých poznatkov do praxe, 

2. rozvíjať spoluprácu s výrobnou sférou formou vzdelávania a vedeckého výskumu a  

uchádzať sa o spoločné domáce i zahraničné granty, 

Budem podporovať riaditeľa Ústavu stavebníctva a architektúry, v.v.i.  v úsilí o konštruktívnu 

spoluprácu s v.v.i s podobným zameraním pre integráciu do väčšieho celku v.v.i. v horizonte 

5 rokov. 

Budem podporovať záujem Ústavu stavebníctva a architektúry, v.v.i. a jeho členov  v rôznych 

národných a medzinárodných organov, kde Ústav stavebníctva a architektúry, v.v.i.  je mnou 

zastúpený. 

 

Bratislava 18.06.2018 

prof. Dr. Ing. Martin Tchingnabé PALOU 


