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PRAVIDLÁ ODMEŇOVANIA  

ČLENOV DOZORNEJ RADY  

VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INŠTITÚCIE 

 

založenej Slovenskou akadémiou vied 

 

 

Článok I 

 

(1) Vzťah medzi verejnou výskumnou inštitúciou založenou Slovenskou akadémiou vied 

(ďalej tiež „organizácia“) a členom dozornej rady organizácie sa spravuje 

ustanoveniami o mandátnej zmluve, ak z príslušnej mandátnej zmluvy alebo zo zákona 

nevyplýva iné určenie práv a povinností. Zmluvu s členom dozornej rady uzatvára 

predseda Slovenskej akadémie vied [§ 19 ods. 10 zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej 

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

o verejnej výskumnej inštitúcii), § 12 ods. 1 zákona č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej 

akadémii vied]. 

(2) Výška odplaty člena dozornej rady organizácie sa určuje na základe týchto pravidiel. 

 

Článok II 

 

(1) Člen dozornej rady organizácie má právo na odplatu vo výške: 

 

a) 400 EUR ročne, ak má organizácia podľa účtovnej závierky zverejnenej ku dňu 

začatia daného roka funkčného obdobia člena dozornej rady výnosy menej ako 

1 500 000 EUR, 

b) 600 EUR ročne, ak má organizácia podľa účtovnej závierky zverejnenej ku dňu 

začatia daného roka funkčného obdobia člena dozornej rady výnosy od 1 500 000 

EUR do 2 999 999 EUR, 

c) 800 EUR ročne, ak má organizácia podľa účtovnej závierky zverejnenej ku dňu 

začatia daného roka funkčného obdobia člena dozornej rady výnosy od 3.000.000 

EUR do 4 999 999 EUR,  

d) 1 000 EUR ročne, ak má organizácia podľa účtovej závierky zverejnenej ku dňu 

začatia daného roka funkčného obdobia člena dozornej rady výnosy od 5 000 000 

EUR do 6 999 999 EUR, 

e) 1 200 EUR ročne, ak má organizácia podľa účtovej závierky zverejnenej ku dňu 

začatia daného roka funkčného obdobia člena dozornej rady výnosy od 7 000 000 

EUR do 9 999 999 EUR, 

f) 1 400 EUR ročne, ak má organizácia podľa účtovej závierky zverejnenej ku dňu 

začatia daného roka funkčného obdobia člena dozornej rady výnosy viac ako 

10 000 000 EUR.  

 

(2) Predseda Slovenskej akadémie vied (ďalej tiež „akadémia“) môže s členmi dozornej 

rady organizácie uzavrieť mandátnu zmluvu, v ktorej bude dohodnutá vyššia odplata 

ako podľa odseku 1, ak to bude odôvodnené osobitnými dôvodmi, najmä značnou 

rozmanitosťou a významnou výškou možných príjmov organizácie podľa § 24 ods. 5 

zákona o verejnej výskumnej inštitúcii. 
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Článok III 

  

Odplata podľa článku II sa v prípade predsedu dozornej rady zvyšuje o 75 %.  

 

 Článok IV 

 

(1) V prípade, ak je členom dozornej rady člen predsedníctva akadémie, výška jeho odplaty 

podľa článkov II a III sa znižuje o 50 %. 

(2) V prípade, ak je určitá osoba členom viacerých dozorných rád, predseda akadémie môže 

pri uzatváraní mandátnej zmluvy na výkon funkcie člena dozornej rady znížiť výšku jej 

odplaty podľa článkov II a III. 

 

Článok V 

 

Právo na odplatu podľa článkov II,  III a IV vzniká uplynutím každého polroka funkčného 

obdobia člena dozornej rady. Odplata je splatná v termíne dohodnutom v mandátnej zmluve, 

inak v termíne zhodnom s najbližším termínom výplaty miezd zamestnancom Úradu 

Slovenskej akadémie vied. 

 

Článok VI 

 

(1) Tieto pravidlá schválilo predsedníctvo akadémie na svojom zasadnutí dňa 30. 1. 2018.  

(2) Tieto pravidlá nadobúdajú činnosť dňa 1. 7. 2018.  

 

 

V Bratislave dňa 16. 5. 2018 

 

 

 

 

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

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

    predseda Slovenskej akadémie vied  
 


