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Do Správnej rady ÚSvL SAV, v. v. i. kandidujem ako pracovník ústavu, ktorý je od roku 2011 

súčasťou jeho vedenia v pozícii vedeckého tajomníka a zástupcu riaditeľa, resp. riaditeľky. Táto 

skúsenosť mi umožnila dobre poznať fungovanie ústavu po administratívnej, ako aj koncepčnej 

stránke.  

 V ostatných rokov urobil ÚSvL SAV významný pokrok v rozvoji medzinárodnej spolupráce 

a zvýšil svoju viditeľnosť v európskom výskumnom priestore. Pre budúcnosť ústavu sa mi javí 

dôležitý práve dôraz na internacionalizáciu a interdisciplinaritu výskumu. Podľa môjho názoru pred 

ústavom do budúcnosti stojí úloha identifikovať výskumné témy, ktoré možno prezentovať na 

medzinárodných fórach. Ústav nemôže spĺňať len tradičnú úlohu spolutvorcu národnej kultúry, ale 

na dôležitosti naberá aj jeho prítomnosť v európskom či globálnom výskumnom priestore. To 

znamená, že ústav musí produkovať výstupy, ktoré nie sú relevantné len pre slovenskú, ale majú 

význam aj pre medzinárodnú literárnovednú komunitu.  

 Hoci sa už v minulosti uskutočnili diskusie o vízií a poslaní ústavu, myslím si, že v tejto 

spoločnej diskusii treba pokračovať. Táto diskusia, ktorá musí zahrnúť aj diskusiu o výskumných 

prioritách, by sa podľa môjho názoru mala stať pevnou súčasťou ústavných stretnutí.  

 Myslím si, že sa na mnohých úrovniach potvrdzuje vitálnosť rozdelenia ústavu na tri 

oddelenia, ktoré vzniklo v roku 2007: Oddelenie literárnej teórie, Oddelenie porovnávacej literárnej 

vedy a Oddelenie teórie a dejín umeleckého prekladu. Hoci je ťažké požadovať striktnú príslušnosť 

pracovníkov a pracovníčok ústavu k jednému oddeleniu, lebo ich výskumné záujmy a aktivity sú 

také rôznorodé, že často presahujú jeho hranice, takéto administratívne členenie výrazne prispelo k 

rozvoju literárnej teórie, komparatistiky a translatológie v ústave. Podľa môjho názoru treba túto  

štruktúru udržať a podporovať. Vytvára tiež priestor pre interdisciplárnu spoluprácu. No napriek 

otvorenosti voči iným disciplínam považujem za dôležité udržať literárnu vedu, resp. filológiu, ako 

naše východisko interdisciplinárnych výskumov. 

 Ako člen Správnej rady ÚSvL SAV, v. v. i. by som sa okrem riadneho plnenia si povinností 

člena Správnej rady, vyplývajúcich zo Zákona o verejnej výskumnej inštitúcii, zasadzoval za 

uplatňovanie týchto princípov. 

 

 

V Trnave, 10.1.2022        doc. Mgr. Róbert Gáfrik, PhD. 


