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Dodatok č. 1  

 

k 

 

VZOROVÉMU 

 

VOLEBNÉMU PORIADKU  

NA FUNKCIU ČLENA SPRÁVNEJ RADY 

VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INŠTITÚCIE 

 

založenej Slovenskou akadémiou vied 

 

 

Článok I 

 

(1) Vzorový volebný poriadok na funkciu člena správnej rady verejnej výskumnej inštitúcie 

založenej Slovenskou akadémiou vied mení svoj názov na vzorový volebný a nominačný 

poriadok na funkciu člena správnej rady verejnej výskumnej inštitúcie založenej 

Slovenskou akadémiou vied (ďalej tiež „vzorový volebný a nominačný poriadok na 

funkciu člena správnej rady“).  

 

(2) V článku I vzorového volebného a nominačného poriadku na funkciu člena správnej rady 

sa odsek 1 mení takto: 

 

„(1) Na funkciu člena správnej rady verejnej výskumnej inštitúcie založenej Slovenskou 

akadémiou vied (ďalej tiež „organizácia“) môže kandidovať len ten, kto: 

 

a) je bezúhonný; za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne 

odsúdený za úmyselný trestný čin (ak odsúdenie nebolo zahladené) alebo za 

nedbanlivostný trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody (ak 

odsúdenie nebolo zahladené), 

b) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a 

c) je v pracovnom pomere s organizáciou minimálne na polovicu ustanoveného 

pracovného času.“ 

 

(3) V článku I vzorového volebného a nominačného poriadku na funkciu člena správnej rady 

sa odsek 2 mení takto: 

 

„(2) Organizácie si môžu vo svojom volebnom poriadku na funkciu člena správnej rady 

[§ 17 ods. 7 písm. a) a § 37 ods. 1 písm. b) zákona o verejnej výskumnej inštitúcii a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej tiež „zákon o verejnej výskumnej 

inštitúcii“)]: 
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a) určiť požiadavku minimálnej praxe kandidátov; odporúča sa požadovať prax 

v riadení v právnickej osobe uskutočňujúcej niektorú z činností podľa § 1 ods. 

4 zákona o verejnej výskumnej inštitúcii (zamestnanec, ktorý priamo riadi 

prácu podriadených zamestnancov), či už v rámci organizačnej štruktúry 

právnickej osoby, alebo v rámci projektu výskumu a vývoja, alebo projektu 

rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja, a/alebo 

b) určiť požiadavku minimálneho vzdelania kandidátov.“ 

 

 

(4) V článku II vzorového volebného a nominačného poriadku na funkciu člena správnej rady 

sa odseky 1 a 2 menia takto: 

 

„(1) Voľbu člena/členov správnej rady vyhlasuje a organizuje vedecká rada 

organizácie. Ak organizácia nemá zriadenú vedeckú radu, voľbu člena/členov 

správnej rady vyhlasuje a organizuje riaditeľ organizácie.   

(2) V prípade, že na funkciu člena správnej rady mieni kandidovať člen vedeckej rady 

organizácie, musí svoj úmysel kandidovať ihneď oznámiť predsedovi vedeckej rady 

organizácie; takýto člen sa nezúčastňuje na zasadnutiach ani na iných činnostiach 

vedeckej rady súvisiacich s vyhlasovaním a organizáciou voľby člena/členov 

správnej rady. Ak na funkciu člena správnej rady mieni kandidovať predseda 

vedeckej rady organizácie, musí svoj úmysel kandidovať ihneď oznámiť 

podpredsedovi vedeckej rady organizácie, inak ktorémukoľvek inému členovi 

vedeckej rady organizácie pravidelne pôsobiacemu na Slovensku; v tomto prípade 

predsedá vedeckej rade organizácie pri jej zasadnutiach a iných činnostiach 

súvisiacich s vyhlasovaním a organizáciou voľby člena/členov správnej rady 

podpredseda vedeckej rady organizácie, inak vyššie uvedený iný člen vedeckej rady 

organizácie pravidelne pôsobiaci na Slovensku, ak väčšina členov vedeckej rady 

organizácie nepoverí iného člena jej dočasným predsedaním. Ak sa v dôsledku 

úmyslu viacerých členov vedeckej rady kandidovať do správnej rady stane vedecká 

rada neschopná uznášania (§ 23 ods. 4 zákona o verejnej výskumnej inštitúcii), 

predseda vedeckej rady, podpredseda vedeckej rady alebo ktorýkoľvek iný člen 

vedeckej rady pravidelne pôsobiaci na Slovensku oznámi túto skutočnosť 

predsedovi dozornej rady. V takomto prípade voľbu člena/členov správnej rady 

vyhlasuje a/alebo organizuje dozorná rada organizácie.“ 

 

(5) V článku IV vzorového volebného a nominačného poriadku na funkciu člena správnej 

rady sa odsek 2 mení takto: 

 

„(2) Riaditeľ organizácie bezodkladne vydá a zabezpečí doručenie dokladu o zvolení za 

člena správnej rady zvolenému kandidátovi s určením začiatku plynutia funkčného 

obdobia [§ 23 ods. 12 písm. a) zákona o verejnej výskumnej inštitúcii]. Funkčné 

obdobie zvoleného člena správnej rady plynie nezávisle od funkčného obdobia 

ostatných volených členov správnej rady a trvá päť rokov (§ 17 ods. 6 zákona o 

verejnej výskumnej inštitúcii).“  

 

(6) V článku V vzorového volebného a nominačného poriadku na funkciu člena správnej 

rady sa odsek 1 mení takto: 

 

„(1) Volia oprávnení voliči organizácie v zmysle § 23 ods. 2 zákona o verejnej 

výskumnej inštitúcii, teda  
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a) zamestnanci organizácie, ktorí 

1. majú vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa alebo 

vzdelanie získané v zahraničí, ktoré je svojím rozsahom a obsahom 

rovnocenné s vysokoškolským vzdelaním najmenej druhého stupňa, 

2. vykonávajú v organizácii niektorú z činností podľa § 1 ods. 4 zákona 

o verejnej výskumnej inštitúcii a 

3. sú v pracovnom pomere s organizácie v rozsahu najmenej polovice 

ustanoveného týždenného pracovného času, a 

b) študenti študijných programov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia v 

dennej forme štúdia po vykonaní dizertačnej skúšky, ktorí vykonávajú vedeckú 

časť doktorandského štúdia v organizácii na základe zmluvy podľa 

osobitného predpisu.“ 

 

(7) V článku VI vzorového volebného a nominačného poriadku na funkciu člena správnej 

rady sa odsek 1 mení takto: 

 

„Článok VI 

Model voľby 

Organizácie si upravia vo svojom volebnom a nominačnom poriadku na funkciu člena 

správnej rady [§ 17 ods. 7 a § 37 ods. 1 písm. b) zákona o verejnej výskumnej inštitúcii] 

vlastný model voľby; sú pritom viazané pravidlami podľa článku XX štatútu Slovenskej 

akadémie vied.“  

 

(8) V článku VII vzorového volebného a nominačného poriadku na funkciu člena správnej 

rady sa odseky 1, 6 a 9 menia takto: 

 

„(1) Člena správnej rady možno odvolať za podmienok podľa § 23 ods. 2 a 10 zákona 

o verejnej výskumnej inštitúcii. 

(6) Volený člen správnej rady je odvolaný, ak za jeho odvolanie hlasovala 

nadpolovičná väčšina oprávnených voličov (§ 23 ods. 10 zákona o verejnej 

výskumnej inštitúcii).  

(9) Ak je člen správnej rady odvolaný, riaditeľ organizácie bezodkladne vydá doklad 

o odvolaní z funkcie a zabezpečí jeho doručenie dotknutému členovi správnej rady 

[§ 23 ods. 12 písm. b) zákona o verejnej výskumnej inštitúcii]. 

 

(9) Do vzorového volebného a nominačného poriadku na funkciu člena správnej rady sa 

vkladá nový článok VIIa, ktorý znie takto: 

 

„Menovanie a odvolávanie členov správnej rady prevažne infraštruktúrnej organizácie 

Článok VIIa 

(1) Zakladacia listina organizácie môže stanoviť, že členovia správnej rady sú 

menovaní a odvolávaní Slovenskou akadémiou vied [§ 4 ods. 2 písm. f) zákona 

o verejnej výskumnej inštitúcii]; uvedená možnosť sa využije v prípade prevažne 

infraštruktúrnych organizácií (čl. II ods. 1 Štatútu Slovenskej akadémie vied).  

(2) Na kandidátov na členov správnej rady prevažne infraštruktúrnej organizácie sa 

vzťahuje článok I tohto predpisu; neaplikujú sa články II až VII tohto predpisu. 

(3) Kandidáti na členov správnej rady prevažne infraštruktúrnej organizácie môžu 

podať na predsedníctve akadémie svoju kandidatúru spontánne; v prípade potreby 

si predseda akadémie môže vyžiadať sprievodné doklady preukazujúce splnenie 

požiadaviek kladených na členov správnej rady a určiť lehotu na ich predloženie. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2017/243/20211101.html#paragraf-1.odsek-4
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V prípade potreby a na základe uznesenia predsedníctva akadémie môže predseda 

akadémie uverejniť na webovom sídle akadémie výzvu na predkladanie kandidatúr 

na funkciu člena správnej rady prevažne infraštruktúrnej organizácie; vo výzve sa 

určí lehota a miesto na predloženie kandidatúr a sprievodných dokladov, obsah 

vyžadovaných sprievodných dokladov, forma predloženia kandidatúry 

a sprievodných dokladov a prípadne aj ďalšie náležitosti. Predseda akadémie 

menuje a odvoláva členov správnej rady prevažne infraštruktúrnej organizácie na 

základe uznesenia predsedníctva akadémie.“ 

 

(10) Do vzorového volebného a nominačného poriadku na funkciu člena správnej rady sa 

vkladá nový článok VIIa, ktorý znie takto: 

 

„Článok Xa 

Osobitné ustanovenia o prvej správnej rade po opätovnej transformácii organizácie 

na verejnú výskumnú inštitúciu k 1. 1. 2022 

(1) Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 11. 9. 2018 zákon č. 270/2018 

Z. z., ktorým sa mení  a dopĺňa  zákon  č.  131/2002  Z. z.  o  vysokých  školách  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení  neskorších  predpisov  a 

ktorým  sa  menia a dopĺňajú niektoré zákony. Súčasťou tohto zákona bola aj 

novela zákona č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied (ďalej tiež „zákon 

o akadémii“). Odo dňa nadobudnutia účinnosti uvedenej novely zákona 

o akadémii sa právna forma organizácií akadémie spätne zmenila z verejných 

výskumných inštitúcií na rozpočtové a príspevkové organizácie (§ 21b ods. 1 a 2 

zákona o akadémii), v dôsledku čoho v nich prestali pôsobiť správne rady.  

(2) Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 21. 9. 2021 zákon č. 347/2021 

Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon akadémii a ktorým sa mení a dopĺňa zákon 

č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších 

predpisov. Odo dňa 1. 1. 2022 sa právna forma organizácií akadémie opäť mení 

na verejné výskumné inštitúcie (§ 21aa ods. 1 zákona o akadémii), v dôsledku čoho 

v nich opäť budú pôsobiť správne rady. 

(3) Z rovnakých dôvodov, aké sú uvedené v článku VIII ods. 1 tohto vzorového 

predpisu, sa voľba členov prvej správnej rady organizácie po opätovnej zmene 

právnej formy organizácie na verejnú výskumnú inštitúciu dňom 1. 1. 2022 nebude 

môcť uskutočniť podľa volebného a nominačného poriadku organizácie na 

funkciu člena správnej rady, ale uskutoční sa podľa článkov VIII ods. 2, IX a X 

tohto vzorového volebného a nominačného poriadku na funkciu člena správnej 

rady; odporúčaná požiadavka minimálnej praxe kandidátov podľa článku I ods. 2 

písm. a) sa neuplatňuje. Voľba a odvolávanie členov správnej rady organizácie sa 

bude riadiť článkami VIII ods. 2, IX a X tohto vzorového volebného 

a nominačného poriadku na funkciu člena správnej rady až do dňa 

predchádzajúceho dňu nadobudnutia účinnosti volebného a nominačného 

poriadku organizácie na funkciu člena správnej rady. 

(4) K vyhláseniu voľby členov prvej správnej rady organizácie po opätovnej zmene 

právnej formy organizácie na verejnú výskumnú inštitúciu dňom 1. 1. 2022  môže 

dôjsť už po vydaní zakladacej listiny organizácie a po nadobudnutí účinnosti 

dodatku č. 1 k tomuto vzorovému volebného a nominačného poriadku na funkciu 

člena správnej rady, no k úkonom podľa jeho článku IV ods. 1 písm. b) až g) bude 

môcť dôjsť až po 1. 1. 2022; minimálna lehota medzi vyhlásením voľby a dňom 

konania pohovoru a voľby je 21 kalendárnych dní.  
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(5) Ak sa v zakladacej listine prevažne infraštruktúrnej organizácie stanoví, že 

členovia správnej rady organizácie sú menovaní akadémiou, akadémia môže 

vymenovať členov správnej rady organizácie už po vydaní zakladacej listiny tejto 

prevažne infraštruktúrnej organizácie a po nadobudnutí účinnosti dodatku č. 1 

k tomuto vzorovému volebného a nominačného poriadku na funkciu člena správnej 

rady; menovanie člena správnej rady nadobudne účinnosť dňom 1. 1. 2022. 

Odporúčaná požiadavka minimálnej praxe kandidátov podľa článku I ods. 2 písm. 

a) sa považuje za minimálnu požiadavku praxe kandidátov.“ 

      

Článok II 

 

Ostatné ustanovenia vzorového volebného a nominačného poriadku na funkciu člena správnej 

rady ostávajú nezmenené. 

 

Článok III 

 

Dodatok č. 1 k tomuto vzorovému predpisu schválilo predsedníctvo na svojom zasadnutí dňa 

11. 11. 2021. Dodatok č. 1 k tomuto vzorovému predpisu nadobúda účinnosť dňa 1. 12. 2021. 

Organizácie sú povinné zosúladiť svoj volebný a nominačný poriadok na funkciu člena 

správnej rady s týmto vzorovým predpisom v znení dodatku č. 1 k nemu v lehote do konca 

mesiaca marec 2022. 

  

  

V Bratislave dňa 22. novembra 2021 

 

 

 

 

                    ........................................................ 

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., v. r.  

predseda Slovenskej akadémie vied  


