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PRAVIDLÁ ODMEŇOVANIA  

VEDÚCEHO ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY 

VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INŠTITÚCIE 

 

založenej Slovenskou akadémiou vied 

 

 

Článok I 

Úvodné ustanovenia 

 

(1) O odmeňovaní vedúceho organizačnej zložky verejnej výskumnej inštitúcie (ďalej tiež 

„organizácia“) založenej Slovenskou akadémiou vied (ďalej tiež „akadémia“) rozhoduje 

predseda akadémie [§ 21 ods. 6 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) Odmeňovanie vedúceho organizačnej zložky organizácie sa riadi zákonom č. 553/2003 

Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom o verejnej výskumnej inštitúcii 

a osobitnými predpismi upravujúcimi použitie prípadných príjmov  organizácie   podľa 

§  24 ods. 5 písm. a), c), d), e), f) a g) zákona o verejnej výskumnej inštitúcii. 

 

Článok II 

Počiatočné odmeňovanie  

 

(1) O odmeňovaní vedúceho organizačnej zložky organizácie rozhodne predseda akadémie 

pri jeho vymenovaní do funkcie (§ 21 ods. 6 zákona o verejnej výskumnej inštitúcii). 

(2) Ak je za vedúceho organizačnej zložky vymenovaný zamestnanec príslušnej 

organizácie, predseda akadémie s ním uzatvorí dohodu o zmene pracovných podmienok 

na obdobie zodpovedajúce jeho funkčnému obdobiu (§ 21 ods. 5 zákona o verejnej 

výskumnej inštitúcii). 

 

 

Článok III 

Ďalšie odmeňovanie za riadiacu činnosť 

 

(1) Riaditeľ organizácie predloží návrh na odmeňovanie vedúceho organizačnej zložky 

z dôvodu jeho riadiacej činnosti podpredsedovi akadémie pre príslušné oddelenie. 

Riaditeľ organizácie stručne odôvodní svoj návrh, najmä to, podľa akých kritérií 

posudzovala riadiacu činnosť vedúceho organizačnej zložky. 

(2) Pri rozhodovaní o odmeňovaní vedúceho organizačnej zložky sa môže zohľadniť to, či 

v dôsledku výkonu funkcie vedúceho organizačnej zložky príjmy organizačnej zložky, 

inak príjmy organizácie, zahŕňajú aj príjmy podľa § 24 ods. 5 písm. a), c), d), e), f) a g) 

zákona o verejnej výskumnej inštitúcii a v akom pomere k príjmu podľa § 24 ods. 5 

písm. b) zákona o verejnej výskumnej inštitúcii. Riaditeľ organizácie predloží návrh na 

odmeňovanie vedúceho organizačnej zložky z tohto dôvodu podpredsedovi akadémie 

pre príslušné oddelenie.  

(3) Pri rozhodovaní o odmeňovaní vedúceho organizačnej zložky sa môže zohľadniť to, či 

v dôsledku výkonu funkcie vedúceho organizačnej zložky príjmy organizačnej zložky, 

inak príjmy organizácie, zahŕňajú aj príjmy podľa § 24 ods. 5 písm. h) až l) zákona 
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o verejnej výskumnej inštitúcii a v akom pomere k príjmu podľa § 24 ods. 5 písm. b) 

zákona o verejnej výskumnej inštitúcii. Riaditeľ organizácie predloží návrh na 

odmeňovanie vedúceho organizačnej zložky z tohto dôvodu podpredsedovi akadémie 

pre príslušné oddelenie.  

(4) Podpredseda akadémie pre príslušné oddelenie predloží návrh aj so svojim vyjadrením 

predsedovi akadémie na rozhodnutie. 

 

Článok IV 

Ďalšie odmeňovanie za výskumnú a inú činnosť 

 

(1) Ak vedúci organizačnej zložky vykonáva v organizácii aj niektorú činnosť podľa § 1 

ods. 4 zákona o verejnej výskumnej inštitúcii (inú ako výkon funkcie vedúceho 

organizačnej zložky) v rámci projektov výskumu, vývoja alebo inovácií alebo projektov 

rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja (ďalej tiež „projekty“), ktoré zahŕňajú 

prostriedky určené na odmeňovanie riešiteľov, jeho odmeňovanie za túto činnosť sa 

riadi pravidlami týchto projektov a zmluvami uzavretými z dôvodu týchto projektov. 

Riaditeľ organizácie predloží návrh na odmeňovanie vedúceho organizačnej zložky 

z tohto dôvodu podpredsedovi akadémie pre príslušné oddelenie. Riaditeľ organizácie 

stručne odôvodní svoj návrh.  

(2) Ak vedúci organizačnej zložky vykonáva v organizácii aj niektorú činnosť podľa § 1 

ods. 4 zákona o verejnej výskumnej inštitúcii (inú ako výkon funkcie vedúceho 

organizačnej zložky),  jeho odmeňovanie  za túto činnosť  sa riadi pracovnou zmluvou 

(§ 21 ods. 5 a 6 zákona o verejnej výskumnej inštitúcii). Riaditeľ organizácie môže 

predložiť návrh na ďalšie odmeňovanie vedúceho organizačnej zložky z tohto dôvodu 

podpredsedovi akadémie pre príslušné oddelenie. Riaditeľ organizácie stručne odôvodní 

svoj návrh. 

(3) Podpredseda akadémie pre príslušné oddelenie predloží návrh aj so svojim vyjadrením 

predsedovi akadémie na rozhodnutie. 

(4) Postupmi podľa odsekov 1 až 3 sa rozhoduje o ďalšom odmeňovaní vedúceho 

organizačnej zložky aj za činnosť, ktorú vykonával pred začatím plynutia funkčného 

obdobia vedúceho organizačnej zložky, ak sa o jeho odmeňovaní za činnosť v tomto 

období nerozhodlo pred začatím plynutia jeho funkčného obdobia. 

 

Článok V 

 

(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  

 


