ORGANIZAČNÝ PORIADOK
Slovenskej akadémie vied
úplné znenie
ako vyplýva zo zmien a doplnení
vykonaných dodatkom č. 1 a dodatkom č. 2

Bratislava, február 2020

Čl. I
Predmet a pôsobnosť organizačného poriadku
(1)

Organizačný poriadok akadémie upravuje:
a)
b)
c)
d)
e)

podrobnosti o vnútornej organizačnej štruktúre akadémie (Časť III štatútu
akadémie),
štruktúru riadiacich článkov akadémie,
právomoc a pôsobnosť riadiacich článkov akadémie,
zodpovednosť riadiacich článkov akadémie, a
oprávnenie (iných osôb ako predseda akadémie) uskutočňovať právne úkony
v mene a na účet akadémie.

(2) Organizačný poriadok sa vzťahuje na akademickú obec akadémie, ako aj na ostatných
zamestnancov, ktorí majú uzatvorený pracovný pomer s úradom akadémie alebo
organizáciami akadémie.
Čl. II
Začlenenie organizácií akadémie do oddelení vied akadémie
(1)

Organizácie akadémie sa začleňujú do oddelení vied akadémie nasledovne:
1. oddelenie vied akadémie:
Astronomický ústav SAV
Geografický ústav SAV
Ústav hydrológie SAV
Ústav vied o Zemi SAV
Centrum pre využitie pokročilých materiálov SAV
Fyzikálny ústav SAV
Matematický ústav SAV
Ústav experimentálnej fyziky SAV
Elektrotechnický ústav SAV
Ústav geotechniky SAV
Ústav informatiky SAV
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
Ústav materiálového výskumu SAV
Ústav merania SAV
Ústav stavebníctva a architektúry SAV
2. oddelenie vied akadémie:
Biomedicínske centrum SAV
Centrum experimentálnej medicíny SAV
Neuroimunologický ústav SAV
Centrum biovied SAV
Chemický ústav SAV
Ústav anorganickej chémie SAV
Ústav molekulárnej biológie SAV
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Ústav polymérov SAV
Ústav zoológie SAV
Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
Parazitologický ústav SAV
Ústav ekológie lesa SAV
Ústav krajinnej ekológie SAV
3. oddelenie vied akadémie:
Archeologický ústav SAV
Historický ústav SAV
Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
Ekonomický ústav SAV
Filozofický ústav SAV
Sociologický ústav SAV
Ústav politických vied SAV
Ústav štátu a práva SAV
Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV
Centrum vied o umení SAV
Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Ústav hudobnej vedy SAV
Ústav orientalistiky SAV
Ústav slovenskej literatúry SAV
Ústav svetovej literatúry SAV.
(2)

Špecializované organizácie a servisné organizácie (čl. II ods. 1 štatútu akadémie)
vykonávajú osobitné činnosti slúžiace na plnenie úloh akadémie a poskytujú služby na
zabezpečenie činnosti vedeckých organizácií a služby celospoločenského významu.

(3)

Špecializované organizácie a servisné organizácie sa začleňujú do oddelení vied
akadémie nasledovne:
1. oddelenie vied akadémie:
Centrum spoločných činností SAV
3. oddelenie vied akadémie
Ústredná knižnica SAV
Riadiace články akadémie
Čl. III

(1)

Predseda akadémie:
a)

vykonáva právomoci a úlohy podľa zákona č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej
akadémii vied (ďalej tiež „zákon“),
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b)

c)

d)

(2)

vykonáva právomoci a úlohy podľa vnútorných predpisov akadémie, najmä podľa
vnútorného predpisu akadémie – pôsobnosť, právomoci, oprávnenia a úlohy
členov predsedníctva,
priamo riadi zamestnancov a funkcionárov úradu akadémie vymedzených
v organizačnom poriadku úradu akadémie a sekretariáty, odbory a referáty úradu
akadémie vymedzené v organizačnom poriadku úradu akadémie,
je priamy nadriadený zamestnancom a funkcionárom úradu akadémie
vymedzeným v organizačnom poriadku úradu akadémie.

Predseda zodpovedá za výkon svojej funkcie snemu a v otázkach vymedzených
v zákone ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Čl. IV

(1)

Predsedníctvo vykonáva právomoci a úlohy:
a)
b)
c)

(2)

Vedenia oddelení vied akadémie vykonávajú vo vzťahu k organizáciám začleneným do
príslušných oddelení vied akadémie:
a)
b)
c)

(3)

podľa zákona,
podľa osobitného predpisu1, a
podľa vnútorných predpisov akadémie.

právomoci predsedníctva uvedené v § 10 ods. 5 písm. a), b) a d) zákona,
na základe delegácie predsedníctvom v osobitných prípadoch aj iné právomoci
predsedníctva a
iné právomoci výslovne zverené vedeniam oddelení vnútornými predpismi
akadémie.

Predsedníctvo zodpovedá za svoju činnosť snemu akadémie.
Čl. V

(1)

Jednotliví prierezoví podpredsedovia akadémie:
a)

b)

c)
d)

1

vykonávajú právomoci a úlohy podľa vnútorných predpisov akadémie, najmä
podľa vnútorného predpisu akadémie – pôsobnosť, právomoci, oprávnenia a
úlohy členov predsedníctva,
zastupujú predsedu akadémie v oblastiach vymedzených vo vnútornom predpise
akadémie – pôsobnosť, právomoci, oprávnenia a úlohy členov predsedníctva
alebo ak ich tým predseda akadémie poverí,
plnia ďalšie úlohy podľa poverenia predsedu akadémie,
riadia a koordinujú činnosť svojich zástupcov a niektorých ďalších členov
predsedníctva akadémie,

Zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v kombinácii
s § 10 ods. 5 písm. h) zákona.
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priamo riadia zamestnancov a funkcionárov úradu akadémie vymedzených
v organizačnom poriadku úradu akadémie a sekretariáty, odbory a referáty úradu
akadémie vymedzené v organizačnom poriadku úradu akadémie,
f)
sú priamymi nadriadenými zamestnancom a funkcionárom úradu akadémie
vymedzeným v organizačnom poriadku úradu akadémie.
Jednotliví podpredsedovia akadémie pre oddelenia vied akadémie:
e)

(2)

a)

b)
c)

d)

e)
f)

g)
h)
(3)

Jednotliví členovia predsedníctva:
a)

b)
c)
d)

e)

(4)

sú vedúcimi oddelení vied akadémie a z tohto dôvodu vykonávajú právomoci
a úlohy podľa vnútorných predpisov akadémie, najmä podľa vnútorného predpisu
akadémie – pôsobnosť, právomoci, oprávnenia a úlohy členov predsedníctva,
riadia a koordinujú činnosť svojich zástupcov a ďalších členov predsedníctva
tvoriacich vedenie oddelenia vied akadémie, ktorého sú vedúcimi,
vykonávajú ďalšie právomoci a úlohy podľa vnútorných predpisov akadémie,
najmä podľa vnútorného predpisu akadémie – pôsobnosť, právomoci, oprávnenia
a úlohy členov predsedníctva,
zastupujú predsedu akadémie v oblastiach vymedzených vo vnútornom predpise
akadémie – pôsobnosť, právomoci, oprávnenia a úlohy členov predsedníctva
alebo ak ich tým predseda akadémie poverí,
plnia ďalšie úlohy podľa poverenia predsedu akadémie,
priamo riadia zamestnancov a funkcionárov úradu akadémie vymedzených
v organizačnom poriadku úradu akadémie a sekretariáty, odbory a referáty úradu
akadémie vymedzené v organizačnom poriadku úradu akadémie, a
sú priamymi nadriadenými zamestnancom a funkcionárom úradu akadémie
vymedzeným v organizačnom poriadku úradu akadémie,
organizujú a vyhodnocujú konzultácie s radami riaditeľov.

vykonávajú právomoci a úlohy podľa vnútorných predpisov akadémie, najmä
podľa vnútorného predpisu akadémie – pôsobnosť, právomoci, oprávnenia a
úlohy členov predsedníctva,
zastupujú určeného podpredsedu akadémie,
plnia ďalšie úlohy podľa poverenia predsedu akadémie,
priamo riadia zamestnancov a funkcionárov úradu akadémie vymedzených
v organizačnom poriadku úradu akadémie a sekretariáty, odbory a referáty úradu
akadémie vymedzené v organizačnom poriadku úradu akadémie, a
sú priamymi nadriadenými zamestnancom a funkcionárom úradu akadémie
vymedzeným v organizačnom poriadku úradu akadémie.

Podpredsedovia akadémie a členovia predsedníctva zodpovedajú za výkon svojej
funkcie predsedníctvu a predsedovi akadémie.
Čl. VI

(1)
(2)
(3)

Úrad akadémie plní úlohy podľa zákona, osobitných predpisov a vnútorných predpisov
akadémie, najmä podľa organizačného poriadku úradu akadémie.
Na čele úradu akadémie je vedúci úradu akadémie.
Vedúci úradu akadémie zodpovedá za svoju činnosť predsedníctvu.
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Čl. VII
(1)
(2)
(3)

Organizácie akadémie vykonávajú činnosti a oprávnenia a plnia povinnosti podľa
osobitného predpisu2 a vnútorných predpisov akadémie.
Na čele organizácií akadémie je riaditeľ. Organizácie akadémie riadia riaditeľ
organizácie3 a prípadne aj správna rada organizácie4.
Riaditeľ organizácie akadémie zodpovedá za výkon svojej funkcie príslušnému
podpredsedovi akadémie pre oddelenie vied akadémie.
Čl. VIII
Uskutočňovanie právnych úkonov akadémie
a oprávnenie uskutočňovať právne úkony v mene a na účet akadémie

(1)

(2)

Právne úkony akadémie vo vzťahu k tretím osobám uskutočňuje predseda akadémie
(§ 12 ods. 1 prvá veta zákona). V prípade neprítomnosti predsedu akadémie alebo ak
funkcia predsedu akadémie nie je obsadená, právne úkony akadémie vo vzťahu k tretím
osobám uskutočňuje podpredseda akadémie určený predsedom akadémie (§ 12 ods. 9
zákona).
Oprávnenie uskutočňovať právne úkony vo vzťahu k tretím osobám v mene a na účet
akadémie má:
a)

b)

c)

d)

e)

podpredseda akadémie vo veciach a v rozsahu vymedzených vo vnútornom
predpise akadémie – pôsobnosť, právomoci, oprávnenia a úlohy členov
predsedníctva (§ 12 ods. 10 zákona, § 20 ods. 2 Občianskeho zákonníka) vo
vzťahu ku ktorým (veciam a rozsahu) tento vnútorný predpis akadémie výslovne
stanovuje oprávnenie podpredsedu akadémie uskutočňovať právne úkony vo
vzťahu k tretím osobám v mene a na účet akadémie,
podpredseda akadémie, ak ho na to písomne poverí predseda akadémie (§ 12 ods.
11 zákona) vo veci a v rozsahu vymedzených v písomnom poverení, ak toto
poverenie výslovne obsahuje oprávnenie uskutočňovať právne úkony vo vzťahu
k tretím osobám v mene a na účet akadémie,
člen predsedníctva vo veciach a v rozsahu vymedzených vo vnútornom predpise
akadémie – pôsobnosť, právomoci, oprávnenia a úlohy členov predsedníctva (§ 12
ods. 10 zákona, § 20 ods. 2 Občianskeho zákonníka) vo vzťahu ku ktorým
(veciam a rozsahu) tento vnútorný predpis akadémie výslovne stanovuje
oprávnenie člena predsedníctva uskutočňovať právne úkony vo vzťahu k tretím
osobám v mene a na účet akadémie,
člen predsedníctva, ak ho na to písomne poverí predseda akadémie (§ 12 ods. 11
zákona) vo veci a v rozsahu vymedzených v písomnom poverení, ak toto
poverenie výslovne obsahuje oprávnenie uskutočňovať právne úkony vo vzťahu
k tretím osobám v mene a na účet akadémie,
vedúci úradu akadémie vo veciach a v rozsahu vymedzených v organizačnom
poriadku úradu akadémie,

Napr. § 1 ods. 4 a § 2 zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov; § 15 ods. 2, § 16, § 20 zákona č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied.
3
§ 16 zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov; § 17
a § 20 ods. 2 a 3 zákona č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied.
4
§ 17 ods. 1 zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2
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f)
g)

– v prípade neprítomnosti vedúceho úradu akadémie – zástupca vedúceho vo
veciach a v rozsahu ako vedúci úradu akadémie, a
pracovníci úradu akadémie určení v organizačnom poriadku úradu akadémie a vo
vnútorných predpisoch úradu akadémie vo veciach a v rozsahu podľa osobitných
predpisov a vnútorných predpisov úradu akadémie.
Čl. IX
Organizačná schéma akadémie

Prílohu organizačného poriadku akadémie tvorí organizačná schéma akadémie.
Čl. X
(1)
(2)
(3)
(4)

Zrušuje sa organizačný poriadok akadémie účinný do 30. 6. 2018.
Organizačný poriadok akadémie schválený predsedníctvom na zasadnutí dňa 10. 5.
2018 nadobúda účinnosť dňa 1. 7. 2018.
Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku akadémie bol schválený predsedníctvom
akadémie na zasadnutí dňa 13. 9. 2018.
Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku akadémie bol schválený predsedníctvom
akadémie na zasadnutí dňa 13. 2. 2020.

V Bratislave dňa 18. 2. 2020

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