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ČASŤ I
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Čl. I
(1)

(2)

(3)

Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 19. 2. 2002 zákon č. 133/2002 Z. z.
o Slovenskej akadémii vied (ďalej len „zákon“). Zákon vymedzuje otázky, ktoré má
upraviť Štatút Slovenskej akadémie vied (ďalej tiež „akadémia“).
Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 7. 9. 2017 zákon č. 243/2017 Z. z.
o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
“zákon o verejnej výskumnej inštitúcii”), ktorým sa s účinnosťou od 1. 7. 2018
novelizoval aj zákon. Táto novela zákona zmenila aj vymedzenie otázok, ktoré upravuje
štatút akadémie.
Štatút akadémie určuje aj pravidlá iných činností, ktoré akadémia vykonáva
v súlade s ďalšími zákonmi .1
ČASŤ II
ÚLOHY A ČINNOSTI AKADÉMIE
Čl. II
Zakladateľská a zriaďovateľská pôsobnosť akadémie

(1)

(2)
(3)

Akadémia zakladá na území Slovenskej republiky verejné výskumné inštitúcie podľa
osobitného predpisu2 (ďalej len “organizácie”). Akadémia zakladá aj organizácie,
ktorých ťažiskovým predmetom hlavnej činnosti nie je uskutočňovanie výskumu3
a súčasne ktorých členov vedeckej rady vymenúva akadémia4 (ďalej len “prevažne
infraštruktúrne organizácie”). Akadémia prípadne zriaďuje aj organizačné zložky
organizácií5. Akadémia tiež zakladá špecializované organizácie vedy a techniky za
podmienok podľa osobitného predpisu6. Akadémia zakladá alebo zriaďuje aj iné
právnické osoby, ak to ustanovuje osobitný predpis7.
Akadémia zakladá organizácie najmä ako ústavy, inštitúty, strediská a centrá.
V prípade potreby a v súlade s právnymi predpismi môže akadémia zriadiť alebo
založiť svoje reprezentačné a marketingové misie v zahraničí.

Napríklad zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona
č. 575/2001 Z. z o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších
predpisov, zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
2
Zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3
§ 1 ods. 4 zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4
§ 4 ods. 2 písm. f) zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
5
§ 20 zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6
§ 7b zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č.
575/2001 Z .z o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších
predpisov.
7
§ 21 ods. 10 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
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Čl. III
Formy činnosti akadémie
(1)

(2)

Hlavné činnosti akadémie (§ 4 zákona) zabezpečujú organizácie, vrátane prevažne
infraštruktúrnych organizácií, subjekty v zakladateľskej pôsobnosti organizácií, ďalšie
subjekty v zakladateľskej alebo zriaďovateľskej pôsobnosti akadémie a prípadne aj
akadémia samotná.
Ďalšími formami zabezpečovania činnosti akadémie sú najmä:
a)
vytváranie centier excelentnosti akadémie, účasť organizácií akadémie na
činnosti národných a medzinárodných centier a sietí excelentnosti,
b)
vytváranie spoločných pracovísk organizácií akadémie a iných domácich
a zahraničných inštitúcií, osobitne spoločných pracovísk akadémie s vysokými
školami, resp. fakultami vysokých škôl,
c)
zriaďovanie vysunutých pracovísk akadémie, najmä na vysokých školách
s cieľom rozvoja vedeckej a vedecko-pedagogickej činnosti,
d)
uzatváranie dohôd akadémie a organizácií akadémie o spolupráci, o spoločnom
výskume a akciách, o zriadení spoločných poradných/pomocných orgánov
s ústrednými orgánmi štátnej správy Slovenskej republiky, vyššími územnými
celkami (VÚC) a ďalšími inštitúciami a partnermi doma i v zahraničí,
e)
združovanie finančných prostriedkov a iných vecí akadémie a iných inštitúcií na
zdokonaľovanie a obnovu infraštruktúry výskumu a vývoja v Slovenskej
republike,
f)
vytváranie podmienok na vypracúvanie diplomových a dizertačných prác
a realizáciu odbornej praxe študentov v organizáciách akadémie a zriaďovanie
detašovaných pracovísk univerzít na pôde akadémie8 s cieľom prehĺbiť účasť
pracovníkov akadémie v pedagogickom procese vysokých škôl a podporiť
všetky formy pedagogickej činnosti pracovísk akadémie, najmä doktorandské
štúdium.
Čl. IV
Grantová agentúra akadémie

(1)

(2)
(3)

(4)

Prostriedky z vlastnej rozpočtovej kapitoly poskytuje akadémia svojim
organizáciám (vedeckým pracovníkom a riešiteľským kolektívom) aj
prostredníctvom grantovej agentúry akadémie.
Grantová agentúra akadémie sa môže zriadiť ako spoločný orgán orgánu akadémie
a iných inštitúcií (napr. ústredných orgánov štátnej správy).
Návrhy rozhodnutí grantovej agentúry akadémie schvaľuje predsedníctvo
akadémie (ďalej tiež „predsedníctvo“); po schválení sa zverejňujú pre potreby
riešiteľov projektov grantovej agentúry z akadémie.
Grantová agentúra akadémie sa vo svojej činnosti riadi štatútom, ktorý schvaľuje
predsedníctvo.

Detašovaným pracoviskom sa rozumie pracovisko iného subjektu zriadené v priestoroch akadémie alebo
organizácie akadémie na základe zmluvy, ktorá upravuje okrem iného aj podieľanie sa na úhrade prevádzkových
nákladoch využívaného priestoru.
8

4

Čl. V
Členstvo v medzinárodných vedeckých zoskupeniach
(1)

(2)

Akadémia je členom medzinárodných zoskupení vedeckých inštitúcií, spoločností,
akadémií, akými sú napríklad ALLEA (All European Academies), ESF (European
Science Foundation) a usiluje sa o členstvo v takýchto zoskupeniach.
Členom týchto zoskupení sa môže stať Učená spoločnosť Slovenska.
Čl. VI
Akademické symboly

(1)
(2)

(3)
(4)

Akadémia má vlastné logo a zvučku.
Akadémia na slávnostných zhromaždeniach, promóciách, pri odovzdávaní cien
a pri ďalších podobných príležitostiach používa štátnu hymnu , prípadne
študentskú hymnu Gaudeamus igitur alebo zvučku akadémie.
Ako akademické insígnie sa v akadémii používajú ozdobné reťaze.
Akadémia dokumentuje svoju históriu, históriu vedy, zhromažďuje diela
a predmety, ktoré s ňou súvisia.
ČASŤ III
VNÚTORNÁ ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA AKADÉMIE
Čl. VII

(1)

(2)

(3)
(4)

(5)
(6)

Organizácie tvoria oddelenia vied akadémie (ďalej tiež „oddelenie vied“) podľa
jednotlivých skupín alebo podskupín odborov vedy a techniky9, na ktoré je
zameraný predmet ich hlavnej činnosti.
Organizácie sú začlenené do oddelení vied podľa zamerania predmetu ich hlavnej
činnosti takto:
1. oddelenie vied:
matematické vedy, fyzikálne vedy, technické vedy, počítačové a informatické
vedy, vedy o Zemi a environmentálne vedy,
2. oddelenie vied:
lekárske vedy, biologické vedy, chemické vedy, pôdohospodárske vedy,
environmentálne vedy,
3. oddelenie vied:
spoločenské vedy a humanitné vedy.
Organizácie sú začlenené do oddelení vied rozhodnutím predsedníctva.
Vedenie oddelenia vied tvorí podpredseda akadémie pre dané oddelenie vied, jeho
zástupcovia a ďalší členovia predsedníctva spadajúci podľa príslušnosti organizácie,
s ktorou majú zachovaný pracovný pomer, do daného oddelenia vied.
Predsedníctvo koordinuje a kontroluje činnosť akadémie a činnosť organizácií
prostredníctvom vedení oddelení vied.
Orgány akadémie podporujú spoluprácu medzi rôznymi organizáciami a oddeleniami
vied v záujme interdisciplinárneho výskumu.

Smernica Ministerstva školstva SR č. 27/2006-R z 21. 12. 2006 o sústave odborov vedy a techniky a číselníku
odborov vedy a techniky.
9
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Čl. VIII
Predsedu akadémie vo vymedzených oblastiach zastupujú (§ 12 ods. 10 zákona):
a)
prierezovo:
i)
podpredseda akadémie pre ekonomiku a legislatívu,
ii) podpredseda akadémie pre vedu, výskum a inovácie,
iii) podpredseda akadémie pre zahraničné styky,
b)

pre jednotlivé oddelenia vied:
i)
podpredseda akadémie pre 1. oddelenie vied,
ii) podpredseda akadémie pre 2. oddelenie vied,
iii) podpredseda akadémie pre 3. oddelenie vied.
Čl. IX
Úrad Slovenskej akadémie vied

(1)

(2)

(3)

Úlohy uvedené v § 13 ods. 1 zákona a plnenie ďalších úloh vyplývajúcich z osobitných
predpisov10 zabezpečuje Úrad Slovenskej akadémie vied (ďalej tiež „úrad
akadémie“) v rozsahu stanovenom Organizačným poriadkom úradu akadémie.
Úrad akadémie, na základe uznesenia predsedníctva, poskytuje organizáciám
metodickú pomoc; táto metodická pomoc nie je pre organizácie záväzná a akadémia
nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu spôsobenú organizáciám uplatňovaním
tejto metodickej pomoci.
Organizačný poriadok úradu akadémie upravuje podrobnosti o:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

postavení, úlohách, hospodárení, členení a riadení úradu akadémie,
pôsobnosť, právomoci, oprávnenia a povinnosti funkcionárov úradu akadémie,
orgánoch úradu akadémie,
vnútorných predpisoch úradu akadémie,
pracovnoprávnych vzťahoch, vrátane limitu počtu pracovníkov, na úseku úradu
akadémie,
oprávnení uskutočňovať právne úkony v mene a na účet akadémie funkcionármi
a inými pracovníkmi úradu akadémie, a
ďalších skutočnostiach týkajúcich sa úradu akadémie uvedených v zákone,
v osobitných predpisoch alebo vo vnútorných predpisoch akadémie.

Čl. X
Zástupca štatutárneho orgánu organizácie a vedúceho organizačnej zložky organizácie
(1)

(2)
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Riaditeľ, poverený riaditeľ alebo zastupujúci riaditeľ organizácie, vedúci organizačnej
zložky alebo zastupujúci vedúci organizačnej zložky organizácie sú povinní
bezodkladne po ustanovení do funkcie určiť svojho zástupcu, ak takýto zástupca
v organizácii alebo v organizačnej zložke organizácie nie je.
Osoba podľa odseku 1 určí rozsah úloh, povinností a oprávnení (ktoré inak pripadajú
osobe podľa odseku 1), ktoré určený zástupca bude plniť alebo vykonávať, vrátane
rozsahu oprávnenia konať v mene a na účet organizácie pracovnoprávnych vzťahoch.
Zástupca nemôže vykonávať právomoci, ktoré zákon o verejnej výskumnej inštitúcii
priznáva riaditeľovi verejnej výskumnej inštitúcie.

Napríklad zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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(3)

Osoba podľa odseku 1 oznámi meno svojho zástupcu príslušnému vedeniu oddelenia
vied; vedúci organizačnej zložky alebo zastupujúci vedúci organizačnej zložky
organizácie oznámi meno svojho zástupcu aj riaditeľovi organizácie.
ČASŤ IV
ORGÁNY AKADÉMIE
Učená spoločnosť Slovenska
Čl. XI

Akadémia zriaďuje Učenú spoločnosť Slovenska ( ďalej len „učená spoločnosť”)
ako čestný orgán akadémie (§ 3 ods. 3 až 5 zákona).
(2) Učená spoločnosť pôsobila do 30. 6. 2018 pod názvom Učená spoločnosť Slovenskej
akadémie vied.
(3) Učená spoločnosť:
a)
podporuje rozvoj vedy a rozširovanie vedeckých poznatkov,
b) zúčastňuje sa na reprezentácii slovenskej vedy doma a v zahraničí,
c)
vyjadruje sa k etickým otázkam výskumu,
d) sleduje aplikácie výsledkov výskumu v praxi ,
e)
spolupracuje s učenými spoločnosťami doma a v zahraničí,
f)
vyjadruje sa k základným problémom a právnym normám výskumu, vývoja,
inovácií a vzdelávania,
g) iniciatívne sa vyjadruje k smerovaniu výskumu v Slovenskej republike.
(4) Členmi učenej spoločnosti sú riadni členovia, emeritní členovia a čestní členovia.
(5) Počet riadnych členov učenej spoločnosti je najviac 100. Počet emeritných členov
učenej spoločnosti je neobmedzený. Počet čestných členov učenej spoločnosti je
neobmedzený.
(6) Členovia učenej spoločnosti sú významní vedci (§ 3 ods. 3 zákona), ktorí výrazne
prevyšujú kritériá na získanie vedeckej hodnosti DrSc. vo svojom odbore.
(7) Členovia učenej spoločnosti, vrátane čestných členov, sú volení členmi učenej
spoločnosti z návrhov vedeckých rád organizácií, vedení oddelení vied, vedeckej
rady akadémie a z návrhov členov učenej spoločnosti.
(8) Členom učenej spoločnosti nemôže byť ten, kto bol právoplatne odsúdený za
úmyselný trestný čin alebo kto zásadným spôsobom poruší štatút učenej spoločnosti,
spoločenskú alebo vedeckú etiku.
(9) Členstvo v učenej spoločnosti je časovo neobmedzené a zaniká úmrtím, vyhlásením za
mŕtveho, vylúčením alebo rezignáciou člena.
(10) O voľbe nového člena učenej spoločnosti a o vylúčení člena učenej spoločnosti
rozhoduje valné zhromaždenie učenej spoločnosti hlasovaním na svojom zasadnutí. Pre
hlasovanie o otázkach uvedených v predchádzajúcej vete je valné zhromaždenie
schopné uznášania, ak je prítomná nadpolovičná väčšina riadnych členov učenej
spoločnosti. Návrh je prijatý, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných
riadnych členov učenej spoločnosti.
(11) Členom učenej spoločnosti patrí náhrada preukázaných výdavkov, ktoré im vznikli pri
plnení úloh vyplývajúcich z účelu, na ktorý sa zriadila učená spoločnosť, podľa
osobitného predpisu11. Členom učenej spoločnosti neprináleží odmeňovanie podľa
osobitného predpisu12.
(1)

Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11
12
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(12) Sídlom učenej spoločnosti je Štefánikova 49, 814 38 Bratislava.
(13) Výdavky na činnosť učenej spoločnosti sa uhrádzajú z položky vyčlenenej
osobitne na tento účel na príslušný rok v rozpočte akadémie.
(14) Činnosť učenej spoločnosti po organizačnej, technickej a finančnej stránke zabezpečuje
sekretariát učenej spoločnosti.
(15) Štatút učenej spoločnosti schvaľuje vedecká rada akadémie.
(16) Štatút učenej spoločnosti upravuje podrobnosti o:
a)
vzniku členstva v učenej spoločnosti a o vzniku a zániku funkcií funkcionárov
učenej spoločnosti,
b)
podmienkach členstva v učenej spoločnosti,
c)
právach a povinnostiach riadnych, emeritných a čestných členov učenej
spoločnosti,
d)
postupe pri voľbe a odvolávaní člena učenej spoločnosti,
e)
funkcionároch a orgánoch učenej spoločnosti a o ich pôsobnosti, právomoci,
povinnostiach a úlohách,
f)
spôsobe zvolávania, rokovania a uznášania sa učenej spoločnosti a
g)
zabezpečení činnosti učenej spoločnosti.
Samosprávne orgány akadémie
Čl. XII
Snem akadémie
(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

(6)

(7)

Najvyšším samosprávnym orgánom akadémie je snem akadémie (ďalej tiež „snem“).
Snem akadémie tvoria členovia volení akademickými obcami organizácií z akademickej
obce akadémie (§ 6 ods. 2 zákona).
Ak sa organizácia nečlení na organizačné zložky, v sneme ju zastupuje jeden člen
volený akademickou obcou organizácie.
Ak sa organizácia člení na organizačné zložky (§ 20 zákona o verejnej výskumnej
inštitúcii), každú organizačnú zložku zastupuje v sneme jeden člen volený časťou
akademickej obce organizácie organizačne začlenenou do tejto organizačnej zložky.
Príslušnosť tých členov akademickej obce organizácie, ktorí nie sú organizačne
zaradení do niektorej organizačnej zložky, určuje pre potreby volieb členov snemu
vedecká rada organizácie.
Voľby členov snemu organizujú vedecké rady organizácií. Predsedovia vedeckých rád
organizácií oznámia písomne mená novozvolených členov snemu a ich kontaktné údaje
predsedovi snemu.
Pre voľby členov snemu platí nasledovný volebný poriadok:
a)
kandidovať na členstvo v sneme môžu všetci členovia akademickej obce
akadémie,
b)
voľba sa uskutočňuje tajným hlasovaním,
c)
oprávnený volič môže hlasovať len za jedného kandidáta na zástupcu v sneme,
d)
zvolený je ten kandidát, ktorý získal nadpolovičný počet hlasov prítomných osôb
oprávnených hlasovať,
e)
ak sa týmto spôsobom nepodarí zvoliť zástupcu v sneme, po krátkej prestávke sa
usporiada druhé kolo voľby, do ktorého postupujú neúspešní kandidáti z prvého
kola, ktorí sa počtom získaných hlasov umiestnili na prvých dvoch miestach,
f)
ak žiaden kandidát nezíska v druhom kole nadpolovičný počet hlasov prítomných
osôb oprávnených hlasovať, vedecká rada organizácie vyhlási, že sa zástupcu
v sneme nepodarilo zvoliť, a zorganizuje nové voľby.
Funkčné obdobie snemu je štyri roky.
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Pred uplynutím funkčného obdobia snemu sa výkon funkcie člena snemu končí:
a)
ukončením pracovného pomeru v organizácii alebo v organizačnej zložke
organizácie, ktorá ho zvolila, a to odo dňa, od ktorého skončil tento pracovný
pomer,
b)
vzdaním sa členstva v sneme odo dňa, ktorý je uvedený v písomnom oznámení
člena snemu,
c)
odvolaním člena snemu, a to s účinnosťou odo dňa odvolania určeného v akte
odvolania a oznámeného snemu predsedom vedeckej rady príslušnej organizácie
alebo príslušnej organizačnej zložky organizácie,
d)
zvolením za člena predsedníctva,
e)
dlhodobou (viac ako 6 mesiacov) neprerušenou neprítomnosťou člena v práci,
f)
úmrtím alebo vyhlásením za mŕtveho alebo
g)
zrušením organizácie s likvidáciou, rozdelením organizácie, zlúčením alebo
splynutím organizácie, ak zrušená organizácia nepokračuje ako organizačná
zložka organizácie po zlúčení alebo splynutí, rozčlenením organizácie na
organizačné zložky alebo zrušením organizačnej zložky v organizácií (u člena
snemu zvoleného časťou akademickej obce organizačne začlenenou do tejto
zrušenej organizačnej zložky) (ďalej tiež „štrukturálne zmeny“).
(9) Na miesto člena snemu uvoľnené pred koncom funkčného obdobia snemu bude zvolený
nový člen akademickou obcou organizácie alebo jej časťou, ktorá zvolila člena snemu
s predčasne zaniknutým členstvom. Ak sa miesto člena snemu uvoľnilo pred koncom
funkčného obdobia v dôsledku štrukturálnej zmeny, nový člen alebo noví členovia
snemu budú zvolení vychádzajúc z podoby dotknutej organizácie alebo dotknutých
organizácií po štrukturálnej zmene. Funkčné obdobie člena snemu zvoleného
v doplňovacích voľbách sa končí dňom, keď by malo uplynúť funkčné obdobie
nahradeného člena snemu.
(10) Členstvo v sneme je nezastupiteľné. V prípade neúčasti člena snemu na zasadnutí sa
môže zasadnutia snemu ako pozorovateľ bez hlasovacieho práva zúčastniť iný člen
akademickej obce organizácie delegovaný členom snemu. Takúto skutočnosť je člen
snemu povinný vopred oznámiť predsedovi snemu.
(11) Členstvo v sneme je čestné. Členom snemu patrí náhrada preukázaných výdavkov, ktoré
im vznikli pri výkone funkcie člena snemu, podľa osobitného predpisu13. Členom
snemu v zásade neprináleží odmeňovanie podľa osobitného predpisu14. Na návrh
predsedu príslušnej komory snemu alebo predsedu snemu a po schválení predsedom
akadémie možno odmeniť člena snemu v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi z centrálnych zdrojov akadémie prostredníctvom organizácie akadémie,
v ktorej je člen snemu v pracovnom pomere. Člena snemu možno odmeniť za realizáciu
prác:
a)
nad rámec povinností vyplývajúcich z členstva v sneme,
b)
zadaných predsedom príslušnej komory snemu alebo predsedom snemu a
c)
vo väčšom rozsahu z pohľadu objemu výstupov a/alebo potrebného času alebo
prác v mimoriadne skrátených lehotách.
(12) Členovia snemu z jednotlivých organizácií a organizačných zložiek sú začlenení do
jednotlivých komôr snemu podľa zaradenia do oddelení vied alebo na základe uznesenia
snemu. Člen snemu môže podať návrh na zmenu zaradenia na základe rozhodnutia
svojej akademickej obce.
(8)

Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
13
14
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(13) Snem vykonáva právomoci podľa § 8 ods. 7 zákona. Snem ďalej:
a)
schvaľuje programové vyhlásenie predsedníctva,
b)
vyjadruje sa k strategickým dokumentom, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú
činnosť akadémie,
c)
podáva návrhy na udelenie Zlatej medaily Slovenskej akadémie vied, Medaily
Slovenskej akadémie vied za podporu vedy a Pamätnej plakety Slovenskej
akadémie vied.
(14) Orgány snemu akadémie sú:
a)
predseda snemu,
b)
výbor snemu,
c)
komory snemu.
(15) Pri voľbe predsedu snemu sa dodržiava rotačný systém medzi komorami snemu. Pri
voľbe predsedu snemu musí byť kandidát vždy z inej komory snemu ako
predchádzajúci predseda. Komory snemu sa pravidelne striedajú pri organizácii volieb
členov predsedníctva. Následnosť komôr snemu pri rotácii v danom funkčnom období
schvaľuje snem uznesením na svojom prvom zasadnutí.
(16) Predseda snemu:
na základe výsledkov volieb v sneme do predsedníctva a do vedeckej rady akadémie
vymenúva a na základe uznesenia snemu odvoláva členov predsedníctva a externých
členov vedeckej rady akadémie (§ 8 ods. 8 zákona),
a)
na základe výsledkov volieb alebo schválenia návrhu na odvolanie predkladá
návrh na vymenovanie alebo odvolanie predsedu akadémie ministrovi školstva,
vedy, výskumu a športu SR,
b) zvoláva zasadnutia snemu a výboru snemu.
(17) Snem má dvoch podpredsedov.
(18) Ak nie je predseda snemu prítomný alebo ak nie je funkcia predsedu snemu obsadená,
výkon právomocí predsedu snemu prechádza na podpredsedu snemu z tej komory, ktorá
má podľa aktuálneho rotačného systému (odsek 15 tohto článku) nominovať svojho
kandidáta na nasledujúceho predsedu snemu. Ak ani tento podpredseda snemu nie je
prítomný alebo jeho funkcia nie je obsadená, výkon právomocí predsedu snemu
prechádza na ďalšieho podpredsedu snemu.
(19) Snem zvoláva predseda snemu podľa potreby, najmenej dvakrát do roka. Predseda
snemu je povinný zvolať snem aj mimoriadne, vždy do 14 dní od doručenia žiadosti
predsedovi snemu, ak o zvolanie snemu požiada najmenej jedna pätina členov snemu
alebo predsedníctvo.
(20) Výdavky na činnosť snemu a výboru snemu sa uhrádzajú z položky vyčlenenej
osobitne na tento účel na príslušný rok v rozpočte akadémie. Odmeny členom snemu
(odsek 11 tohto článku) priznáva predseda akadémie z centrálnych zdrojov akadémie.
(21) Činnosť snemu a výboru snemu po organizačnej, technickej a finančnej stránke
zabezpečuje úrad akadémie. Organizačné útvary úradu akadémie poskytujú na
požiadanie funkcionárom snemu poradenskú službu.
(22) Volebný poriadok snemu [§ 8 ods. 7 písm. b) zákona] upravuje podrobnosti o:
a)
voľbe predsedu snemu, podpredsedov snemu a členov výboru snemu a o ich
odvolávaní,
b)
voľbe kandidáta na predsedu akadémie a kandidátov na členov predsedníctva
a o ich odvolávaní,
c)
voľbe kandidátov na externých členov vedeckej rady akadémie a o ich
odvolávaní.
(23) Rokovací poriadok snemu [§ 8 ods. 7 písm. b) zákona] upravuje podrobnosti o spôsobe
rokovania a uznášania sa snemu.
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Čl. XIII
Predsedníctvo akadémie
(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

(6)
(7)

(8)

Členmi predsedníctva môžu byť iba zamestnanci organizácií akadémie.
Počet členov predsedníctva je 15. Každé oddelenie vied zastupuje päť členov.
Predseda snemu vymenúva zvoleného kandidáta na člena predsedníctva za člena
predsedníctva tak, že vydá dekrét o jeho vymenovaní za člena predsedníctva.
Predseda snemu vymedzí v dekréte funkčné obdobie predsedníctva, do ktorého
zvoleného kandidáta vymenúva, kalendárnym rokom, v ktorom sa má začať
funkčné obdobie tohto predsedníctva, a kalendárnym rokom, v ktorom sa má
skončiť funkčné obdobie tohto predsedníctva.
Pred uplynutím funkčného obdobia predsedníctva výkon funkcie člena predsedníctva
končí:
a)
ukončením pracovného pomeru v organizácii akadémie, a to odo dňa, od ktorého
skončil tento pracovný pomer,
b)
vzdaním sa funkcie člena predsedníctva, a to odo dňa doručenia písomného aktu
vzdania sa funkcie predsedovi akadémie alebo od neskoršieho dňa uvedeného
v písomnom akte vzdania sa funkcie,
c)
odvolaním člena predsedníctva, a to odo dňa odvolania určeného v akte predsedu
snemu o odvolaní a oznámeného predsedovi akadémie,
d)
zvolením za člena snemu alebo vymenovaním za riaditeľa organizácie alebo za
vedúceho organizačnej zložky organizácie alebo
e)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
Funkčné obdobie predsedníctva sa zosúlaďuje s funkčným obdobím predsedu
akadémie. Ak predsedovi akadémie zanikne výkon jeho funkcie pred uplynutím
funkčného obdobia, funkčné obdobie predsedníctva sa končí dňom, keď by malo
uplynúť funkčné obdobie tohto predsedu akadémie.
Predsedníctvo vykonáva právomoci podľa § 8 ods. 7 zákona. Predsedníctvo predkladá
snemu na schválenie svoje programové vyhlásenie.
Výkon právomocí predsedníctva uvedených v § 10 ods. 5 písm. a), b) a d) zákona sa vo
vzťahu k organizáciám začleneným do určitého oddelenia vied deleguje na vedenie
tohto oddelenia vied. Predsedníctvo môže v konkrétnych prípadoch delegovať na
vedenie oddelenia vied výkon právomocí predsedníctva vo vzťahu k organizáciám
akadémie začleneným do daného oddelenia vied. Vedenie oddelenia vied hlasuje o
výkone uvedených právomocí predsedníctva a iných právomocí výslovne zverených
vedeniu oddelenia vied vnútornými predpismi akadémie jednoduchou väčšinou
prítomných členov.
Členom predsedníctva patrí náhrada preukázaných výdavkov, ktoré im vznikli pri
výkone funkcie člena predsedníctva, podľa osobitného predpisu.15 Členom
predsedníctva prináleží za výkon funkcie člena predsedníctva odmeňovanie podľa
osobitného predpisu.16 Akadémia uzatvára s členmi predsedníctva pracovné zmluvy17;
dňom nástupu do práce je deň začiatku plynutia funkčného obdobia predsedníctva.

Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
17
§ 42 a nasl. Zákonníka práce.
15
16
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Čl. XIV
Vedecká rada akadémie
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
(7)

Počet externých členov vedeckej rady akadémie tvorí štvrtinu až tretinu celkového
počtu členov vedeckej rady akadémie (§ 9 ods. 5 zákona). Počet volených externých
členov vedeckej rady akadémie určuje uznesenie snemu.
Návrhy na kandidátov na externých členov vedeckej rady akadémie môžu podávať
organizácie, vysoké školy a iné subjekty, ktoré sú držiteľmi osvedčenia o spôsobilosti
na vykonávanie výskumu a vývoja18.
Predseda snemu vymenúva zvoleného kandidáta za člena vedeckej rady akadémie
tak, že vydá dekrét o jeho vymenovaní za člena vedeckej rady akadémie. Predseda
snemu vymedzí v dekréte funkčné obdobie vedeckej rady akadémie, do ktorej
zvoleného kandidáta vymenúva, kalendárnym rokom, v ktorom sa má začať
funkčné obdobie tejto vedeckej rady akadémie, a kalendárnym rokom, v ktorom sa
má skončiť funkčné obdobie tejto vedeckej rady akadémie.
Pred uplynutím funkčného obdobia vedeckej rady akadémie výkon funkcie člena
vedeckej rady akadémie končí:
a)
vzdaním sa funkcie člena vedeckej rady akadémie, a to odo dňa doručenia
písomného aktu vzdania sa funkcie predsedovi akadémie alebo od neskoršieho
dňa uvedeného v písomnom akte vzdania sa funkcie,
b)
odvolaním člena vedeckej rady akadémie, a to odo dňa odvolania určeného v akte
predsedu snemu o odvolaní a oznámeného predsedovi akadémie, alebo
c)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
Funkčné obdobie vedeckej rady akadémie sa zosúlaďuje s funkčným obdobím
predsedu akadémie. Ak predsedovi akadémie zanikne výkon jeho funkcie pred
uplynutím funkčného obdobia, funkčné obdobie vedeckej rady akadémie sa končí
dňom, keď by malo uplynúť funkčné obdobie tohto predsedu akadémie.
Vedecká rada akadémie vykonáva právomoci podľa § 9 ods. 7 zákona.
Členstvo vo vedeckej rade akadémie je čestné. Členom vedeckej rady akadémie patrí
náhrada preukázaných výdavkov, ktoré im vznikli pri výkone funkcie člena vedeckej
rady akadémie, podľa osobitného predpisu19. Členom vedeckej rady akadémie
neprináleží za výkon funkcie člena vedeckej rady akadémie odmeňovanie podľa
osobitného predpisu20.
Predseda akadémie
Čl. XV

(1)

(2)

Funkčné obdobie predsedu akadémie sa počíta podľa § 122 ods. 2 a 3 Občianskeho
zákonníka. Funkčné obdobie predsedu akadémie začína plynúť dňom, s účinnosťou od
ktorého ho prezident Slovenskej republiky vymenoval za predsedu akadémie (§ 12 ods.
2 zákona).
Pred uplynutím funkčného obdobia predsedu akadémie výkon funkcie predsedu
akadémie končí:
a)
ukončením pracovného pomeru v organizácii akadémie, a to odo dňa, od ktorého
skončil tento pracovný pomer,

§ 26a zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č.
575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
19
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.
20
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
18
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vzdaním sa funkcie predsedu akadémie, a to odo dňa doručenia písomného aktu
vzdania sa funkcie ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky21 alebo od neskoršieho dňa uvedeného v písomnom akte vzdania sa
funkcie,
c)
odvolaním prezidentom Slovenskej republiky, a to s účinnosťou odo dňa
uvedeného v tomto akte odvolania,
d)
zvolením za člena snemu alebo vymenovaním za riaditeľa organizácie alebo za
vedúceho organizačnej zložky organizácie,
e)
právoplatnosťou rozhodnutia súdu o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na
právne úkony alebo
f)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
Predseda akadémie vykonáva právomoci podľa § 12 zákona.
Predsedovi akadémie patrí náhrada preukázaných výdavkov, ktoré mu vznikli pri
výkone funkcie predsedu akadémie, podľa osobitného predpisu22. Predsedovi akadémie
prináleží za výkon funkcie predsedu akadémie odmeňovanie podľa osobitného
predpisu23.
Akadémia uzatvára s predsedom akadémie pracovnú zmluvu24; dňom nástupu do práce
je deň začiatku plynutia funkčného obdobia predsedu akadémie. Pracovnú zmluvu
s predsedom akadémie uzatvára v mene akadémie minister školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky25.
b)

(3)
(4)

(5)

Poradné orgány
Čl. XVI
(1)
(2)

(3)

(4)

Samosprávne orgány akadémie a predseda akadémie zriaďujú svoje poradné orgány
podľa osobitných predpisov26.
Samosprávne orgány akadémie a predseda akadémie môžu zriaďovať ďalšie svoje
poradné orgány. Samosprávne orgány akadémie a predseda akadémie môžu zriaďovať
poradné orgány ako spoločné poradné orgány viacerých samosprávnych orgánov
akadémie alebo samosprávneho orgánu akadémie a predsedu akadémie.
Samosprávne orgány akadémie a predseda akadémie môžu zriaďovať ďalšie poradné
orgány ako spoločné orgány orgánu akadémie alebo predsedu akadémie a iných
inštitúcií (napr. ústredných orgánov štátnej správy).
Poradné orgány adresujú orgánu, ktorý ich zriadil, stanoviská, odporúčania, podklady
alebo návrhy rozhodnutí vo veciach vymedzených v ich štatúte. Nižšie uvedené poradné
orgány vo veciach vymedzených v ich štatúte rozhodujú záväzne:
a)
komisia pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov,
b)
bytová komisia,
c)
etická komisia.

§ 4 druhá veta zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, § 17 písm. d) zákona č. 575/2001
Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.
22
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.
23
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
24
§ 42 a nasl. Zákonníka práce.
25
§ 4 druhá veta zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, § 17 písm. d) zákona č. 575/2001
Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.
26
Napríklad odborná komisia pre poskytnutie dotácie na vedecko-technické služby podľa § 8a ods. 15 zákona
č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z
o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
21
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(5)

(6)

(7)

Činnosť poradných orgánov po organizačnej, technickej a finančnej stránke zabezpečuje
úrad akadémie. Organizačné útvary úradu akadémie poskytujú na požiadanie
funkcionárom poradných orgánov poradenskú službu.
Členstvo v poradných orgánoch je čestné. Členom poradných orgánov patrí náhrada
preukázaných výdavkov, ktoré im vznikli pri výkone funkcie, podľa osobitného
predpisu27. Členom poradných orgánov v zásade neprináleží odmeňovanie podľa
osobitného predpisu28. Na návrh predsedu príslušného poradného orgánu a po schválení
predsedom akadémie možno odmeniť člena poradného orgánu v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi z centrálnych zdrojov akadémie prostredníctvom
organizácie akadémie, v ktorej je člen poradného orgánu v pracovnom pomere. Člena
poradného orgánu možno odmeniť za realizáciu prác:
a)
nad rámec povinností vyplývajúcich z členstva v orgáne,
b)
zadaných predsedom príslušného orgánu a
c)
vo väčšom rozsahu z pohľadu objemu výstupov a/alebo potrebného času alebo
prác v mimoriadne skrátených lehotách.
Štatúty poradných orgánov upravujú: (i) postavenie, (ii) právomoc, vrátane informácie,
či má právomoc rozhodovať vo veciach vymedzených v ich štatúte záväzne
a definitívne, (iii) pôsobnosť, (iv) pravidlá, ktoré má orgán aplikovať, (v) postup pri
výkone právomoci, (vi) počet členov, (vii) podmienky a spôsoby vzniku a zániku
členstva, (viii) štruktúru funkcionárov, podmienky a spôsob vzniku a zániku ich funkcií
a ich právomoci a (ix) ďalšie náležitosti uvedené v tomto štatúte.
Čl. XVII
Grémium predsedu akadémie

(1)
(2)

(3)

(4)

Poradným orgánom predsedu akadémie je grémium predsedu akadémie.
Členmi grémia predsedu akadémie sú predseda akadémie a podpredsedovia akadémie.
Na zasadnutia grémia predsedu akadémie sa pozýva predseda snemu a podľa
programu vedúci úradu akadémie a prípadne ďalšie osoby.
Grémium predsedu akadémie pripravuje zasadnutia predsedníctva a vedeckej rady
akadémie a prerokúva operatívne záležitosti, ktoré na rokovanie predkladá predseda
akadémie.
Štatút grémia predsedu akadémie sa nevydáva.
Čl. XVIII
Komisia pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov

Spoločným poradným orgánom vedeckej rady akadémie a predsedníctva je komisia pre
posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov.
Čl. XIX
Rady riaditeľov
(1)

Predsedníctvo zriaďuje rady riaditeľov organizácií začlenených do jednotlivých
oddelení vied (ďalej tiež “rady riaditeľov“). Rady riaditeľov sú poradnými orgánmi
príslušných podpredsedov akadémie pre oddelenie vied.

Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
27
28
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(2)
(3)
(4)

Predsedu rady riaditeľov volia riaditelia organizácií začlenených do príslušného
oddelenia vied z vlastných radov.
Rady riaditeľov zasadajú najmenej dvakrát ročne.
Zasadnutia rád riaditeľov zvoláva predseda rady riaditeľov. Predseda rady riaditeľov
zvoláva radu riaditeľov na vlastný podnet, na podnet príslušného podpredsedu
akadémie pre oddelenie vied alebo na podnet minimálne jednej tretiny členov rady
riaditeľov. Na zasadnutia rád riaditeľov sa podľa potreby prizývajú aj predsedovia
vedeckých rád organizácií a členovia snemu zvolení v organizáciách dotknutého
oddelenia vied.
Niektoré pravidlá rokovania a uznášania sa orgánov akadémie
Čl. XX

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Na rokovania samosprávnych orgánov akadémie sú pozývaní predstavitelia ostatných
samosprávnych orgánov akadémie.
Vedecká rada akadémie pozýva na svoje zasadnutia aj odborníkov z odborov vedy
a techniky, do ktorých spadajú prerokovávané body programu.
Predsedníctvo pozýva na svoje zasadnutia predstaviteľov odborových zväzov
pôsobiacich na pôde akadémie na základe návrhov predkladateľov materiálov.
Ďalšie osoby sa pozývajú podľa programu rokovania.
Člen snemu môže interpelovať predsedníctvo vo veciach v jeho pôsobnosti. Člen
snemu musí dostať odpoveď do 30 dní.
Z rokovaní orgánov akadémie sa vyhotovuje zápisnica v klasickej a elektronickej
forme, ktorá je zverejnená na webovom sídle akadémie, v časti intranet, ak toto
sprístupnenie nie je v rozpore s osobitnými predpismi29.
Čl. XXI

(1)

(2)

(3)

Kolektívne orgány akadémie a organizácií akadémie, vrátane zhromaždenia
akademickej obce, sú schopné uznášania, ak je v čase hlasovania prítomná
nadpolovičná väčšina osôb oprávnených hlasovať a osoba oprávnená zasadnutie
riadiť.
O voľbe a odvolaní osôb a o udeľovaní vedeckých hodností a vyznamenaní sa hlasuje
tajne, o ostatných otázkach sa hlasuje zdvihnutím ruky, ak sa aspoň jedna pätina
prítomných osôb oprávnených hlasovať nevyslovila za tajné hlasovanie,
Ak nie je ustanovené inak osobitným predpisom30 alebo vnútorným predpisom podľa
§ 37 alebo 38 zákona o verejnej výskumnej inštitúcii, o hlasovaní v kolektívnych
orgánoch akadémie a organizácií akadémie platia aj tieto pravidlá:
a) ak bolo v tej istej veci podaných niekoľko návrhov, hlasuje sa o nich v opačnom
poradí, ako boli podané,
b) návrh je prijatý, ak za návrh hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných osôb
oprávnených hlasovať,
c) hlasovaním nemožno rozhodovať o vedeckom poznaní a výsledkoch vedeckého
bádania.

Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
30
Napr. vyhláška Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti č. 65/1977 Zb. o konaní pri udeľovaní vedeckých
hodností.
29
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(4)

(5)

Predsedníctvo, výbor snemu, vedecká rada akadémie a poradné orgány akadémie
rozhodujú per rollam o neodkladných záležitostiach a o návrhoch, na
prerokovanie ktorých nie je možné zvolať zasadnutie. V prípade, že sa hlasuje
o personálnych otázkach, musia byť zabezpečené také elektronické prostriedky
hlasovania, ktoré zabezpečia anonymitu hlasujúcich. O výsledku rozhodnutia sa
spíše zápisnica. Ak 1/5 členov orgánu požiada, aby sa o návrhu predloženom na
hlasovanie per rollam rokovalo na jeho riadnom zasadnutí, prerokuje sa návrh na
najbližšom zasadnutí. Na výsledky hlasovania per rollam sa pritom neprihliada.
Orgány akadémie môžu rokovať aj prostredníctvom videokonferenčných prenosov.
Pre takéto rokovania platia primerane ustanovenia o rokovaní podľa štatútov
a rokovacích poriadkov týchto orgánov. Na hlasovanie sa primerane použijú
ustanovenia štatútu akadémie s tým, že predseda zasadajúceho orgánu vyzve na
hlasovanie a tí účastníci zasadnutia, ktorí sú miestne vzdialení, slovom i obrazom
potvrdia ostatným účastníkom spojenia výsledok svojho hlasovania v čase prenosu.
Predsedajúci oznámi výsledky hlasovania v mieste, v ktorom sa zdržiaval, ako aj
celkový výsledok hlasovania za všetky pripojené miesta. Spôsob rokovania i výsledok
hlasovania sa explicitne uvedú v zápisnici z rokovania. Miestom vzdialení členovia
orgánu môžu hlasovať v tajnom hlasovaní iba v prípade, ak sú zabezpečené také
elektronické prostriedky hlasovania, ktoré zabezpečia anonymitu hlasujúcich. Tí
účastníci zasadnutia, ktorí sa nezúčastňujú na tajných hlasovaniach, sa nezapočítavajú
do počtu prítomných členov s oprávnením hlasovať.
ČASŤ V
VYZNAMENANIA A CENY AKADÉMIE
Čl. XXII

(1)

(2)

Vedecká rada akadémie udeľuje Zlatú medailu Slovenskej akadémie vied, Medailu
Slovenskej akadémie vied za podporu vedy a Pamätnú plaketu Slovenskej akadémie
vied.
Vnútorný predpis upravuje pravidlá udeľovania vyznamenaní a cien akadémie.
ČASŤ VI
VNÚTORNÉ PREDPISY AKADÉMIE
Čl. XXIII

Vnútornými predpismi akadémie sú:
a)
štatút akadémie,
b)
organizačný poriadok akadémie,
c)
štatút učenej spoločnosti,
d)
volebný poriadok snemu,
e)
rokovacie poriadky samosprávnych orgánov akadémie,
f)
pôsobnosť, právomoci, oprávnenia a úlohy členov predsedníctva,
g)
organizačný poriadok úradu akadémie
h)
štatúty poradných orgánov a štatút grantovej agentúry akadémie,
i)
Etický kódex SAV,
j)
pravidlá, ktoré má aplikovať poradný alebo pomocný orgán, ak nie sú súčasťou štatútu
tohto orgánu,
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k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

rokovacie poriadky poradných orgánov; orgán zriaďujúci poradný orgán môže začleniť
úpravu otázok upravovaných v rokovacom poriadku do štatútu poradného orgánu,
pravidlá udeľovania vyznamenaní a cien akadémie,
pravidlá udeľovania vyznamenaní a cien samosprávnych orgánov akadémie a predsedu
akadémie,
podmienky a ukazovatele pravidelného hodnotenia organizácií akadémie,
vnútorné predpisy podľa osobitného predpisu31.
zásady odmeňovania členov predsedníctva a
iné predpisy, potreba prijatia ktorých vyplýva zo zákona, z osobitných predpisov32 alebo
tohto štatútu.
Čl. XXIV

Štatút akadémie a jeho zmeny podpisujú predseda akadémie a predseda snemu.
Organizačný poriadok akadémie a jeho zmeny schvaľuje predsedníctvo a podpisuje
predseda akadémie.
(3) Volebný poriadok snemu a jeho zmeny schvaľuje snem spôsobom upraveným
v rokovacom poriadku snemu. Volebný poriadok snemu a jeho zmeny podpisuje
predseda snemu.
(4) Rokovací poriadok samosprávneho orgánu akadémie a jeho zmeny schvaľuje
samostatný dotknutý samosprávny orgán akadémie. Snem schvaľuje rokovací poriadok
snemu a jeho zmeny jednoduchou väčšinou všetkých členov snemu. Rokovací poriadok
samosprávneho orgánu a jeho zmeny podpisuje predseda tohto orgánu.
(5) Pôsobnosť, právomoci, oprávnenia a úlohy členov predsedníctva schvaľuje
predsedníctvo. Pôsobnosť, právomoci, oprávnenia a úlohy členov predsedníctva a ich
zmeny podpisuje predseda akadémie.
(6) Organizačný poriadok úradu akadémie a jeho zmeny schvaľuje predsedníctvo.
Organizačný poriadok úradu akadémie a jeho zmeny podpisuje predseda akadémie.
(7) Štatút poradného orgánu a jeho zmeny schvaľuje orgán, ktorý ho zriaďuje. Štatút
poradného orgánu a jeho zmeny podpisuje predseda orgánu, ktorý poradný orgán
zriaďuje.
(8) Etický kódex akadémie a jeho zmeny schvaľuje predsedníctvo na návrh etickej komisie.
Etický kódex akadémie a jeho zmeny podpisuje predseda akadémie.
(9) Pravidlá, ktoré má aplikovať poradný orgán, ak nie sú súčasťou štatútu tohto orgánu,
a ich zmeny schvaľuje predsedníctvo; ak orgánom zriaďujúcim dotknutý poradný orgán
nie je predsedníctvo, pravidlá schvaľuje predsedníctvo na návrh orgánu zriaďujúceho
dotknutý poradný orgán. Pravidlá, ktoré má aplikovať poradný orgán, ak nie sú
súčasťou štatútu tohto orgánu, a ich zmeny podpisuje predseda akadémie.
(10) Rokovací poriadok poradných orgánov a jeho zmeny schvaľuje samostatný dotknutý
poradný orgán. Rokovací poriadok poradných orgánov a jeho zmeny podpisuje
predseda tohto orgánu.
(11) Pravidlá udeľovania vyznamenaní a cien akadémie a ich zmeny schvaľuje snem na
návrh vedeckej rady. Pravidlá udeľovania vyznamenaní a cien akadémie a ich zmeny
podpisujú predseda akadémie a predseda snemu.
(12) Pravidlá udeľovania vyznamenaní a cien samosprávneho orgánu akadémie schvaľuje
dotknutý samosprávny orgán akadémie; pravidlá udeľovania vyznamenaní predsedu
(1)
(2)

Napr. § 38 zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Napr. § 16 ods. 3 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, § 11
ods. 8 zákona č. 307/2014 Z .z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
31
32
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akadémie a ich zmeny schvaľuje predseda akadémie. Pravidlá udeľovania vyznamenaní
a cien samosprávneho orgánu akadémie podpisuje predseda dotknutého samosprávneho
orgánu akadémie; pravidlá udeľovania vyznamenaní predsedu akadémie a ich zmeny
podpisuje predseda akadémie.
(13) Podmienky a ukazovatele pravidelného hodnotenia organizácií akadémie podpisujú
predseda akadémie a predseda snemu.
(14) Vnútorné predpisy podľa osobitného predpisu33 a ich zmeny schvaľuje
predsedníctvo34. Vnútorné predpisy podľa osobitného predpisu a ich zmeny
podpisuje predseda akadémie. Pravidlá výberového konania na obsadzovanie miest
riaditeľov organizácií a vedúcich organizačných zložiek organizácií a ich zmeny
schvaľuje snem na návrh predsedníctva35. Pravidlá výberového konania na
obsadzovanie miest riaditeľov organizácií a vedúcich organizačných zložiek organizácií
a ich zmeny podpisujú predseda akadémie a predseda snemu.
(15) Zásady odmeňovania členov predsedníctva a ich zmeny schvaľuje snem. Zásady
odmeňovania predsedníctva a ich zmeny podpisuje predseda snemu.
Čl. XXV
(1)
(2)

(3)

Vnútorné predpisy akadémie a ich zmeny sa uverejňujú na webovom sídle akadémie.
Vnútorné predpisy akadémie a ich zmeny nadobúdajú účinnosť dňom nasledujúcim po
dni ich zverejnenia na webovom sídle akadémie, ak vo vnútornom predpise akadémie
alebo v jeho zmene nie je ustanovený neskorší deň nadobudnutia ich účinnosti.
Orgán akadémie alebo jeho funkcionár, ktorý podpisuje vnútorný predpis akadémie
a jeho zmeny, zabezpečuje bez zbytočného odkladu po nadobudnutí účinnosti
vnútorného predpisu alebo jeho zmeny uverejnenie tohto vnútorného predpisu alebo
jeho zmeny. Ak súčasťou zmeny vnútorného predpisu je aj splnomocnenie na vydanie
úplného znenia vnútorného predpisu, funkcionár, ktorý podpisuje zmenu vnútorného
predpisu, zabezpečuje bez zbytočného odkladu po nadobudnutí účinnosti zmeny
vnútorného predpisu aj uverejnenie úplného znenia vnútorného predpisu dotknutého
zmenou. Ak vnútorný predpis spolupodpisuje predseda akadémie a iný funkcionár,
splnenie povinností podľa tohto odseku zabezpečuje predseda akadémie.
ČASŤ VI
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA
A USTANOVENIA O ÚČINNOSTI
Čl. XXVI
Spoločné ustanovenia

(1)

(2)

Lehoty upravené v zákone a vo vnútorných predpisoch akadémie sa počítajú podľa
§122 Občianskeho zákonníka, pokiaľ osobitný predpis nestanovuje pre právne vzťahy,
ktoré upravuje, iný spôsob počítania času36.
Právne vzťahy, ktoré môžu byť podľa § 14 ods. 1 zákona predmetom úpravy v štatúte
akadémie, a ktoré nie sú upravené štatútom akadémie, zákonom, osobitnými predpismi
ani všeobecným predpisom37, sa spravujú tými ustanoveniami štatútu akadémie, ktoré
upravujú vzťahy obsahom a účelom im najbližšie.

Napr. § 38 zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 10 ods. 5 písm. h) zákona.
35
§ 10 ods. 5 písm. h) a § 8 ods. 7 písm. m) zákona.
36
Napr. § 37 Zákonníka práce.
37
Občiansky zákonník.
33
34
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Čl. XXVII
Prechodné ustanovenia
(1)
(2)

(3)

(4)

Orgány akadémie existujúce podľa štatútu akadémie účinného do 30. 6. 2018 pokračujú
od 1. 7. 2018 vo svojej činnosti podľa tohto štatútu akadémie.
Predseda akadémie, členovia orgánov akadémie a funkcionári orgánov akadémie
vykonávajúci svoje funkcie podľa štatútu akadémie účinného do 30. 6. 2018 pokračujú
od 1. 7. 2018 vo výkone svojich funkcií podľa tohto štatútu akadémie.
Akty výkonu právomocí, oprávnení a povinností orgánov akadémie, funkcionárov
orgánov akadémie, členov orgánov akadémie a zamestnancov akadémie, ktoré boli
uskutočnené do 30. 6. 2018 podľa vnútorných predpisov akadémie účinných do 30. 6.
2018, a ktoré vyvolávajú alebo majú vyvolávať právne účinky aj po 30. 6. 2018, budú
vyvolávať aj po 30. 6. 2018 právne účinky v súlade so znením vnútorných predpisov
akadémie účinným do 30. 6. 2018.
Orgány akadémie zosúladia vnútorné predpisy akadémie, ktoré nadobudli účinnosť do
30. 6. 2018, s týmto štatútom akadémie; toto sa nevzťahuje na štatút grantovej agentúry
akadémie.
Čl. XXVIII
Zrušovacie ustanovenia

Zrušuje sa štatút akadémie účinný do 30. 6. 2018.
Čl. XXIX
Účinnosť
Štatút akadémie schválený snemom na zasadnutí dňa 24. 4. 2018 nadobúda účinnosť dňa
1. 7. 2018.

V Bratislave dňa 16. 5. 2018

..................................................................
prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., v. r.
predseda Slovenskej akadémie vied

...............................................................
Mgr. Ľuboš Kľučár, PhD., v. r.
predseda Snemu Slovenskej akadémie vied
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