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VEC: Písomná prezentácia predstavy o pôsobení v Správnej rade ÚESA SAV v.v.i.
V Ústave etnológie SAV (ÚEt SAV) som pôsobil od septembra 2009 ako vedecký pracovník a od
roku 2017 ako samostatný vedecký pracovník. Od začiatku tohto pôsobenia v ÚEt SAV som sa
aktívne zapájal do činnosti tejto vedeckej inštitúcie a aktívne sa podieľal na jej vedeckých
projektoch. Hneď po nástupe do ÚEt SAV som viedol projekt kvalitatívnej evaluácie Terénnej
sociálne práce v marginalizovaných rómskych komunitách pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny SR (konkrétne pre Fond sociálneho rozvoja, pozri viac Hrustič et. al. 2009). V roku 2010
som bol zástupcom vedúcej riešiteľky mimoriadne úspešného projektu Sociálna inklúzia Rómov
náboženskou cestou (SIRONA 2010, Podolinská, Hrustič 2010, 2011) a rovnako v roku 2011
aplikačného projektu Evaluácia stredoškolských štipendií pre Rómsky vzdelávací fond. Taktiež
som sa aktívne podieľal na ďalších vedeckých projektoch ústavu, bol som zástupcom vedúcej
riešiteľky projektu VEGA 2010-2014, Rómovia v majoritnej spoločnosti, ktorý bol ukončený
mimoriadne úspešnou kolektívnou monografiou Čierno-biele svety: Rómovia v majoritnej
spoločnosti na Slovensku (Podolinská, Hrustič eds. 2015). Od roku 2017 som vedúcim riešiteľom
vedeckého projektu VEGA 2014-2018, Nálepka “Róm”: emické a etické reflexie a ich spoločenské
dopady. Okrem aktívnej účasti na domácich výskumných projektoch som sa podieľal aj na
medzinárodných vedeckých projektoch: v roku 2013 som bol spoluzvolávateľom medzinárodného
vedeckého workshopu v Lisabone, podporeného European Science Foundation, výstupom
ktorého bola kolektívna monografia Gypsy Economy - Romani Livelihoods and Notions of Worth in
the 21st Century (M. Brazzabeni, M. I. Cunha, and M. Fotta eds. 2015) a spolupodieľal som sa na
výskumnom projekte rómskych letničných a charizmatických hnutí, ktorý bol vedený Soderton
University vo Švédsku a ktorého výsledky boli zhrnuté v publikácii Romani Pentecostalism Gypsies and Charismatic Christianity (D. Thurfjell, A. Marsh eds. 2014).
Okrem vedeckej činnosti mám bohaté skúsenosti s organizačnou činnosťou a riadením projektov.
Za ÚEt SAV som sa aktívne podieľal na spoluzakladaní medzinárodnej siete Network of Academic
Institutions of Romani Studies (NAIRS), bol som kľúčovým členom organizačného výboru
medzinárodnej konferencie Gypsy Lore Society - GLS Annual meeting and Conference on Romani
Studies, ktorú organizoval ÚEt SAV v roku 2014. Od roku 2015 každý rok organizujem
medzinárodnú Akadémiu rómskych štúdií a množstvo iných podujatí. V ÚESA SAV som
referentom pre doktorandské štúdium a vediem doktorandské semináre akreditované cez FiFUK v
Bratislave. V rokoch 2011 až 2016 som bol tajomníkom Slovenskej spoločnosti pre štúdium
náboženstiev pri SAV a taktiež som od roku 2011 členom redakčnej rady vedeckého
religionistického časopisu Axis Mundi. Zároveň aktívne pôsobím v treťom sektore, keď som od
roku 2006 do 2018 viedol pre medzinárodnú mimovládnu organizáciu National Democratic

Institute program podpory Rómskej politickej participácie v Strednej a Východnej Európe. V
rokoch 2014 až 2018 som bol zvoleným členom za Slovenskú republiku v Poradnom výbore
Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín pri Rade ministrov Rady Európy.
V prípade môjho zvolenia za člena správnej rady hodlám na túto moju aktívnu vedeckú a
organizačnú činnosť nadviazať. Verím, že dosiahnuté vedecké aj organizačné skúsenosti mi
dávajú dobrý východiskový základ pre úspešné pôsobenie v Správnej rade ÚESA SAV v.v.i. a
budem sa vďaka nim úspešne podieľať na riadení ÚESA SAV. V prípade, že do Správnej rady
budem zvolený, som okamžite pripravený prispieť k fungovaniu Správnej rady v súlade s §17,
zákona č. 243/2017 Z.z., a to konkrétne sa podieľať na návrhoch zmeny zakladacej listiny,
návrhoch na zlúčenie, splynutie, rozdelenie v.v.i, a najmä vykonávať dohľad na riadnym
hospodárením ÚESA SAV v.v.i. Som pripravený spolu s ostatnými členmi Správnej rady pracovať
na vnútorných predpisoch a ich zmenách, ktoré budú po transformácii ústavu na v.v.i. aktuálne.
Osobitne mám záujem prispieť do riadenia ÚESA SAV najmä diskusiou o etike výskumu a etike
vednej disciplíny, keďže som zároveň členom novozriadenej etickej komisie ústavu. Taktiež som
pripravený prispieť do vytvárania strednodobých a dlhodobých výziev vedeckého bádania ako aj
hospodárenia ÚESA SAV v.v.i., tak, aby bol zachovaný mimoriadne úspešný progres ústavu ako
poprednej vedeckej inštitúcie zameranej na etnológiu a sociálnu antropológie na Slovensku a v
Európe.
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