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ZÁKON
z 21. septembra 2021,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej
akadémii vied v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon)

v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied v znení zákona č. 40/2011 Z. z., zákona
č. 243/2017 Z. z. a zákona č. 270/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

19. Za § 21a sa vkladajú § 21aa a 21ab, ktoré znejú:

„§ 21aa
Transformácia organizácií na verejné výskumné inštitúcie

(1) Všetky organizácie existujúce k 31. decembru 2021 menia 1. januára 2022 právnu formu
na verejné výskumné inštitúcie podľa osobitného predpisu;2) ich zakladateľom je akadémia.

(2) 1. januára 2022 na verejnú výskumnú inštitúciu podľa odseku 1

a) prechádza majetok, okrem archeologických nálezov podľa osobitného predpisu,24) ktorý je
k 31. decembru 2021 vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe príslušnej organizácie,
vrátane práv nadobúdateľa zmluvnej licencie, práv nadobúdateľa nútenej licencie, práv
predchádzajúceho užívateľa a práv oprávneného užívateľa; nehnuteľný majetok prechádza
na verejnú výskumnú inštitúciu ako prioritný majetok podľa osobitného predpisu,25)

b) prechádzajú práva a povinnosti príslušnej organizácie vyplývajúce z pracovnoprávnych
vzťahov a z iných právnych vzťahov zamestnancov k 31. decembru 2021,

c) prechádzajú práva a povinnosti príslušnej organizácie vyplývajúce z právnych vzťahov
založených zmluvou o výpožičke dočasne prebytočného majetku štátu k 31. decembru
2021; tieto právne vzťahy sa od 1. januára 2022 spravujú ustanoveniami osobitného
predpisu,30a)

d) prechádzajú práva a povinnosti z iných právnych vzťahov príslušnej organizácie k 31.
decembru 2021 vrátane oprávnení, ktoré vznikli podľa osobitných predpisov,26)

e) prechádzajú peňažné prostriedky, s ktorými k 31. decembru 2021 hospodári organizácia
v rozsahu podľa osobitného predpisu,27)

f) prechádza majetok vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe akadémie, ktorý je
vymedzený v zmluve o výpožičke majetku štátu podľa § 21ab ods. 1 a ktorý organizácia
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užívala na základe tejto zmluvy o výpožičke k 31. decembru 2021, ak obdobie udržateľnosti
príslušného projektu uplynie do 31. decembra 2021.

(3) Peňažné prostriedky v sociálnom fonde organizácie prechádzajú 1. januára 2022 do
sociálneho fondu verejnej výskumnej inštitúcie podľa odseku 1.

(4) 1. januára 2022 sa

a) osoba, ktorá k 31. decembru 2021 vykonáva funkciu riaditeľa príslušnej organizácie, stáva
riaditeľom verejnej výskumnej inštitúcie podľa odseku 1,

b) kolektívne orgány príslušnej organizácie stávajú kolektívnymi orgánmi verejnej výskumnej
inštitúcie podľa odseku 1.

(5) Ak sa organizácia k 31. decembru 2021 člení na organizačné zložky alebo na iné
organizačné jednotky a k 1. januáru 2022 sa zriaďuje vo verejnej výskumnej inštitúcii podľa
odseku 1 organizačná zložka s rovnakým označením alebo s rovnakým predmetom činnosti
ako príslušná organizačná zložka alebo iná organizačná jednotka,

a) osoba, ktorá k 31. decembru 2021 vykonáva funkciu vedúceho organizačnej zložky alebo
inej organizačnej jednotky, sa 1. januára 2022 stáva vedúcim organizačnej zložky verejnej
výskumnej inštitúcie podľa odseku 1 a

b) kolektívne orgány organizačnej zložky alebo inej organizačnej jednotky sa 1. januára 2022
stávajú kolektívnymi orgánmi organizačnej zložky verejnej výskumnej inštitúcie podľa
odseku 1.

(6) Funkčné obdobie osôb a orgánov podľa odsekov 4 a 5 pôsobiacich podľa predpisov
účinných do 31. decembra 2021 sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. decembra 2021;
do dokončenia tohto funkčného obdobia sa zloženie kolektívnych orgánov podľa odsekov 4 a 5
riadi podľa predpisov účinných do 31. decembra 2021. Pokračovanie vo výkone funkcie osôb
podľa odsekov 4 a 5 sa nezapočítava do počtu funkčných období riaditeľa alebo vedúceho
organizačnej zložky verejnej výskumnej inštitúcie podľa osobitného predpisu.2)

(7) Akadémia predloží ministerstvu do 30. novembra 2021

a) zakladaciu listinu verejnej výskumnej inštitúcie podľa odseku 1 obsahujúcu údaje podľa
osobitného predpisu,30b)

b) zoznam nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe organizácie,
ktorý má prejsť na verejnú výskumnú inštitúciu podľa odseku 1, obsahujúci náležitosti
podľa osobitného predpisu,29)

c) zoznam nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe akadémie podľa
§ 21ab ods. 1 obsahujúci náležitosti podľa osobitného predpisu,29)

d) identifikačné číslo organizácie pridelené organizácii ako rozpočtovej organizácii alebo ako
príspevkovej organizácii,

e) údaje zapisované do registra podľa osobitného predpisu.30c)

(8) Ak akadémia nesplní povinnosť podľa odseku 7, ministerstvo ju bezodkladne vyzve na
doplnenie údajov alebo listiny v lehote do 15. decembra 2021. Ak ich akadémia v tejto lehote
nedoplní, ministerstvo ju opätovne vyzve na doplnenie údajov alebo listiny v lehote do 23.
decembra 2021.

(9) Ministerstvo zapíše verejnú výskumnú inštitúciu podľa odseku 1 do registra
s účinnosťou od 1. januára 2022 v rozsahu údajov, ktoré akadémia poskytne ministerstvu do
31. decembra 2021; akadémia je povinná poskytnúť ministerstvu údaje najmenej v rozsahu
požadovanom Štatistickým úradom Slovenskej republiky pri zápise novovzniknutej právnickej
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osoby do registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci.30d)

(10) Akadémia do 30. júna 2022 vydá a na svojom webovom sídle zverejní vnútorné predpisy
zakladateľa podľa osobitného predpisu,30e) ak ich nevydala a nezverejnila na svojom webovom
sídle do 31. decembra 2018.

(11) O majetku, právach a povinnostiach vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov a iných
právnych vzťahov zamestnancov, právach a povinnostiach vyplývajúcich z iných právnych
vzťahov a o peňažných prostriedkoch, osobitne o peňažných prostriedkoch podľa odseku 3
a o majetku podľa odseku 2 písm. f), ktoré prechádzajú na verejnú výskumnú inštitúciu podľa
odseku 1, sa do 31. marca 2022 vyhotoví protokol medzi akadémiou a verejnou výskumnou
inštitúciou podľa odseku 1. Súčasťou protokolu sú aj listiny preukazujúce existenciu, obsah
a rozsah majetku, práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov a iných
právnych vzťahov zamestnancov, práv a povinností vyplývajúcich z iných právnych vzťahov
a peňažných prostriedkov. Práva k nehnuteľnostiam sa uvádzajú v rozsahu údajov podľa
osobitného predpisu,29) práva duševného vlastníctva sa uvádzajú v rozsahu práv evidovaných
v príslušných evidenciách podľa osobitného predpisu.30f) Ak sa verejná výskumná inštitúcia
podľa odseku 1 člení na organizačné zložky, môže protokol obsahovať označenie tých častí
majetku verejnej výskumnej inštitúcie, ktoré budú využívať jej organizačné zložky výlučne,
osobitne pre každú organizačnú zložku.

(12) Návrh na záznam vlastníckeho práva verejnej výskumnej inštitúcie podľa odseku 1 do
katastra nehnuteľností podá akadémia do 31. mája 2022; návrh na tento záznam môže podať
iba akadémia. Podkladom na vykonanie takého záznamu je protokol podľa odseku 11
a zakladacia listina verejnej výskumnej inštitúcie podľa odseku 1.

(13) Na účely nadobudnutia alebo zachovania práv duševného vlastníctva sa v prospech
verejnej výskumnej inštitúcie podľa odseku 1 zohľadňuje aj činnosť uskutočnená
predchádzajúcim nositeľom týchto práv a príslušnou organizáciou pred ich prechodom na
verejnú výskumnú inštitúciu podľa odseku 1.

(14) Ak sa na účinnosť prechodu práva duševného vlastníctva voči tretím osobám vyžaduje
zápis do evidencie podľa osobitného predpisu,30) verejná výskumná inštitúcia podľa odseku 1
bezodkladne podá návrh na zápis do tejto evidencie.

§ 21ab

(1) Majetok vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe akadémie, ktorý bol nadobudnutý
z finančných prostriedkov poskytnutých na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku z fondov Európskej únie na realizáciu aktivít projektu podľa osobitného
predpisu28) a obdobie udržateľnosti tohto projektu ešte neuplynulo, môže verejná výskumná
inštitúcia užívať na základe zmluvy o výpožičke majetku štátu, ak bola uzavretá pred 15.
decembrom 2021; tieto právne vzťahy sa do uplynutia udržateľnosti projektu, najneskôr do
uplynutia piatich rokov od uzatvorenia zmluvy o výpožičke majetku štátu, spravujú
ustanoveniami osobitného predpisu.30a)

(2) Spolu s majetkom vo vlastníctve Slovenskej republiky podľa odseku 1 môže verejná
výskumná inštitúcia užívať na základe zmluvy o výpožičke majetku štátu aj

a) pozemky vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe akadémie, na ktorých je majetok
štátu podľa odseku 1 umiestnený,

b) práva nadobúdateľa zmluvnej licencie a práva nadobúdateľa nútenej licencie,

c) práva predchádzajúceho užívateľa a práva oprávneného užívateľa.
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(3) Za majetok vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe akadémie podľa odseku 1 sa
považujú len veci nadobudnuté z finančných prostriedkov poskytnutých na základe zmluvy
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z fondov Európskej únie na realizáciu aktivít
projektu podľa osobitného predpisu.28)

(4) Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak vzťah k majetku vymedzenému v odseku 1, ktorý
verejná výskumná inštitúcia užíva, možno upraviť postupom podľa zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku z fondov Európskej únie, ktorého použitím bol tento
majetok nadobudnutý.

(5) Zmluvu o výpožičke podľa odseku 1 môže akadémia vypovedať len po predchádzajúcom
písomnom vyjadrení príslušnej verejnej výskumnej inštitúcie; ak sa verejná výskumná
inštitúcia nevyjadrí do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti akadémie o vyjadrenie, platí, že sa
verejná výskumná inštitúcia vyjadrila súhlasne.

(6) Ak obdobie udržateľnosti projektu podľa odseku 1 uplynie po 31. decembri 2021,
akadémia do 60 dní od uplynutia udržateľnosti tohto projektu uskutoční vklad majetku vo
vlastníctve Slovenskej republiky v správe akadémie do verejnej výskumnej inštitúcie, s ktorou
uzatvorila zmluvu o výpožičke majetku štátu; súhlas Ministerstva financií Slovenskej
republiky a vlády Slovenskej republiky sa nevyžaduje.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 26 a 30a až 30f znejú:
„26) Napríklad § 36 ods. 4, § 40 ods. 6, 8 a 9 a § 41 ods. 1 a 2 zákona č. 49/2002 Z. z. v znení
neskorších predpisov, § 13 zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky
modifikovaných organizmov v znení zákona č. 100/2008 Z. z., § 5 ods. 3 zákona č. 541/2004
Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, § 26a zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
30a) § 13 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu
v znení neskorších predpisov.
30b) § 4 ods. 2 písm. a) až f) a h) zákona č. 243/2017 Z. z. v znení zákona č. 346/2021 Z. z.
30c) § 39 ods. 2 písm. a) až c) a e) a ods. 3 zákona č. 243/2017 Z. z.
30d) § 3 ods. 1 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej
moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
30e) § 38 ods. 1 zákona č. 243/2017 Z. z.
30f) Napríklad § 33 zákona č. 146/2000 Z. z., § 57 zákona č. 435/2001 Z. z. v znení zákona
č. 242/2017 Z. z., § 55 zákona č. 517/2007 Z. z. v znení zákona č. 242/2017 Z. z., § 41 zákona
č. 506/2009 Z. z.“.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 1 až 18, 20 a 21 a čl. II,
ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2022.

Zuzana Čaputová v. r.
 

Boris Kollár v. r.
 

Eduard Heger v. r. 
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