
 
Základné informácie 

o správnej rade verejnej výskumnej inštitúcie v zmysle platných predpisov  
(ZZ_2017_243_20211101, str. 10 – 11, §17). 

 
 

§ 17 
Správna rada 

 

(1) Správna rada sa spolu s riaditeľom podieľa na riadení verejnej výskumnej inštitúcie. 

(2) Ak sa verejná výskumná inštitúcia nečlení na organizačné zložky, členmi správnej rady sú 

a) riaditeľ a 

b) najmenej štyria členovia spomedzi zamestnancov verejnej výskumnej inštitúcie. 

(3) Ak sa verejná výskumná inštitúcia člení na organizačné zložky, členmi správnej rady sú 

a) riaditeľ, 

b) vedúci organizačných zložiek a 

c) najmenej traja členovia spomedzi zamestnancov verejnej výskumnej inštitúcie. 

(4) Predsedom správnej rady je riaditeľ. Správna rada má podpredsedu, ktorého spomedzi seba volia 
členovia správnej rady. Podpredseda správnej rady zastupuje predsedu v čase jeho neprítomnosti. 

(5) Členstvo v správnej rade vzniká voľbou; ak ide o verejnú výskumnú inštitúciu, ktorej zakladateľom je 
ústredný orgán štátnej správy, alebo o verejnú výskumnú inštitúciu, ktorej prevažujúcou hlavnou 
činnosťou je činnosť podľa § 1 ods. 4písm.b)alebo písm. c),členstvo vzniká voľbou alebo vymenovaním 
zakladateľom. Ak ide o riaditeľa a vedúceho organizačnej zložky, členstvo v správnej rade vzniká dňom 
vymenovania do príslušnej funkcie. 

(6) Funkčné obdobie členov správnej rady podľa odseku 2 písm. b) alebo odseku 3 písm. c) je päťročné. 

(7) Volebný a nominačný poriadok na funkciu člena správnej rady určuje podrobnosti o 

a) špecifických požiadavkách na kandidátov na členov správnej rady, 

b) voľbe členov správnej rady podľa odseku 2 písm. b) alebo odseku 3 písm. c) a 

c) spôsobe odvolávania volených členov správnej rady. 

(8) Správna rada 

a) navrhuje zakladateľovi 

1. zmeny zakladacej listiny, 

2. zlúčenie, splynutie, rozdelenie verejnej výskumnej inštitúcie alebo jej zrušenie s likvidáciou, 

b) vyjadruje sa k návrhu na zlúčenie, splynutie, rozdelenie verejnej výskumnej inštitúcie alebo jej 
zrušenie s likvidáciou, 

c) vykonáva dohľad nad  riadnym hospodárením, 

d) schvaľuje 

1. vnútorné predpisy a ich zmeny po predchádzajúcich písomných vyjadreniach vedeckej rady, ak 
je zriadená, a dozornej rady; uplynutím lehoty 30dní od doručenia návrhu správnej rady 
predsedovi alebo poverenému členovi vedeckej rady, ak je zriadená, alebo dozornej rady platí, že 
príslušný orgán sa vyjadril súhlasne, 

2. strednodobý výhľad financovania na tri až päť rokov, 

3. odpisový plán, 



4. uzatvorenie zmluvy o čerpaní úveru v prospech verejnej výskumnej inštitúcie, ak nejde o 
zmluvu, na ktorej uzatvorenie dáva predchádzajúci písomný súhlas dozorná rada alebo dozorná 
rada a zakladateľ, 

e) rozhoduje o ukončení projektu v rámci činností podľa § 2 ods. 1, ak jeho uskutočňovanie 
nedosahuje ukazovatele určené správnou radou, 

f) podieľa sa na príprave a realizácii výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa spôsobom 
určeným podľa predpisu zakladateľa, 

g) vydáva rokovací poriadok správnej rady a 

h) plní iné úlohy podľa tohto zákona, vnútorných predpisov verejnej výskumnej inštitúcie alebo 

vnútorných predpisov zakladateľa podľa § 38 ods. 1. 

(9) Funkcia člena správnej rady je nezlučiteľná s členstvom vo vedeckej rade alebo v dozornej 

rade. 

 

 

 


