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Plány pre činnosť  v správnej rade

Personálna politika:

1. Neustále zlepšovať systém ohodnotenia výskumných pracovníkov a technikov.

2.  V oblasti  PhD  štúdia  vytvárať  nástroje  pre  získavanie  doktorandov  -  vyhľadávanie  a
podchytenie talentovaných študentov na domácich univerzitách (cez pedagogickú činnosť,
vedenie diplomových prác, atď.), ako aj v zahraničí (napr. Ukrajina, India), vhodnou formou
propagácie.

3. Schwarzove štipendium – budem podporovať nomináciu najlepších mladých výskumníkov. 

4. Budem podporovať mladých vedeckých pracovníkov uchádzajúcich sa o zahraničné post-
doc štipendiá, ako sú A. von Humboldt, Marie Curie a podporovať zapájanie sa pracoviska do
takýchto programov.

5. Podporím vytvorenie podmienok pre návrat pracovníkov zo zahraničných pracovísk.

6. V spolupráci so zriaďovateľom, Slovenskou akadémiou vied, vytvárať motivačné prostredie
pre výskumných pracovníkov a pre ich kariérny rast, tak aby boli  hlavne mladí  pracovníci
motivovaní  zostať  na  pracovisku  a  dosahovať  vynikajúce  výsledky  v oblastiach  výskumu
a vývoja. Osobitne podporovať a motivovať pracovníkov smerom k získaniu DrSc. 

Veda a výskum:

1.  Kvalitné  vedecké  výstupy  –  Budem  presadzovať  pravidlá  pri  odmeňovaní  publikácií
v časopisoch s najväčším impaktom. 

2.  Kvalitné  domáce  a  EU  projekty  –  budem  motivovať  pracovníkov,  aby  mali  záujem
predkladať kvalitné projekty s dôrazom na projekty rámcových programov EÚ.

3. Budem iniciovať a motivovať, aby sa pracovníci zameriavali  na riešenie najaktuálnejších
vedeckých tém v oblastiach progresívnych materiálov, technológií a ich aplikácií v energetike,
biomedicíne, atď. (napr. graphen, HEAs...)

4.  Koordinovať využívanie existujúcej  infraštruktúry a investovanie do novej infraštruktúry
v rámci pracoviska aj s ostatnými v.v.i. v Košiciach.

5. Vedecké semináre -  pravidelné semináre, ako aj všetky formy komunikácie medzi vedcami
v rámci ÚMV a košických akademických a univerzitných pracovísk.

6.  Venujem  maximálnu  podporu  medzinárodnej  spolupráci  so  špičkovými  zahraničnými
partnermi.



Spolupráca s praxou, podpora inovácií

1.  Vytvárať  nástroje  pre  vyhľadávanie  a  podporu  dlhodobých  systematických  spoluprác
s praxou hlavne na Slovensku ale aj v zahraničí.  Vytvárať prepojenia a synergie s podnikmi,
tak  aby  dochádzalo  k investovaniu  podnikov  do  výskumu  a  vývoja,  prenosu  technológií
a inováciám.

2. Vypracovať a aplikovať celoústavný jednotný systém na VHC aktivity.

3.  Získané  financie  maximálne  využívať  na  chod  pracoviska  a  na  motiváciu/podporu
výskumných pracovníkov.

4.  Vytvárať  podmienky  pre  podnikateľské  činnosti  vývoja  a inovácií  na  pracovisku,  pre
transfer technológií, podporovať inovácie a vznik  start -up a spin - off firiem na ÚMV SAV. 

     

V Košiciach 16.7.2018                     prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc.


