ZÁSADY ROZPISU FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV POSKYTOVANÝCH
SLOVENSKOU AKADÉMIOU VIED
VEREJNÝM VÝSKUMNÝM INŠTITÚCIÁM
V JEJ ZAKLADATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI
Článok I

(1)

(2)

Zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len “zákon o verejnej výskumnej inštitúcii”) stanovuje, že
zakladateľ verejnej výskumnej inštitúcie vydáva zásady rozpisu finančných
prostriedkov, ktoré poskytuje verejným výskumným inštitúciám v jeho zakladateľskej
pôsobnosti [§ 38 ods. 1 písm. g)].
Tento predpis upravuje zásady rozpisu finančných prostriedkov poskytovaných
Slovenskou akadémiou vied (ďalej tiež „akadémia“) verejným výskumným inštitúciám
v jej zakladateľskej pôsobnosti.
Článok II

(1)

(2)
(3)
(4)

(5)

(6)

Predsedníctvo akadémie (ďalej tiež „predsedníctvo“) predkladá snemu akadémie (ďalej
tiež „snem“) na schválenie zásady rozdelenia rozpočtu akadémie [§ 10 ods. 5 písm. e)
bod 3. zákona č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied – ďalej tiež „zákon
o akadémii“].
Snem schvaľuje zásady rozdelenia rozpočtu akadémie [§ 8 ods. 7 písm. d) zákona
o akadémii].
Zásady rozdelenia rozpočtu akadémie, ktoré schvaľuje snem (odsek 2 tohto článku),
predstavujú tento predpis.
Zásady rozdelenia rozpočtu akadémie na konkrétny kalendárny rok alebo na konkrétnu
časť kalendárneho roka, ktoré schvaľuje snem (odsek 2 tohto článku), predstavujú
periodicky menenú prílohu tohto predpisu. Zásady rozdelenia rozpočtu akadémie na
konkrétny kalendárny rok alebo na konkrétnu časť kalendárneho roka sú zverejnené na
webovom sídle akadémie.
Národná rada Slovenskej republiky schvaľuje zákonom o štátnom rozpočte štátny
rozpočet na príslušný rozpočtový rok. Štátny rozpočet na príslušný rozpočtový rok
obsahuje o. i. rozpočtované výdavky (§ 6 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov –
ďalej tiež „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“). Príjmy štátneho
rozpočtu a výdavky štátneho rozpočtu sú organizačne usporiadané do kapitol. Kapitolu
tvorí aj rozpočet akadémie [§ 9 ods. 1 písm. h) zákona o rozpočtových pravidlách
verejnej správy].
Ministerstvo financií Slovenskej republiky rozpisuje všetkým správcom kapitol záväzné
ukazovatele schválené zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok,
pričom tieto ukazovatele môže určiť podrobnejšie (§ 6 ods. 3 zákona o rozpočtových
pravidlách verejnej správy).
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(7)

(8)

Predsedníctvo prerokúva rozdelenie rozpočtu akadémie [§ 10 ods. 5 písm. b) zákona
o akadémii] a následne schvaľuje návrh na rozdelenie rozpočtu akadémie, ktorý
vychádza:
a)
zo zásad rozdelenia rozpočtu akadémie schválených snemom a
b)
z výsledkov pravidelného hodnotenia verejných výskumných inštitúcií založených
akadémiou (ďalej tiež „organizácie“) (§ 12 ods. 12 zákona o akadémii).
Predseda akadémie uzatvára zmluvy o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy
podpory výskumu a vývoja s organizáciami na základe návrhu predsedníctva na
rozdelenie rozpočtu akadémie (§ 12 ods. 12 zákona o akadémii).
Článok III

Zásady rozdelenia rozpočtu akadémie na konkrétny kalendárny rok alebo na konkrétnu časť
kalendárneho roka, ktoré schváli snem, sa uplatnia pri konečnom rozpise rozpočtu akadémie
medzi organizácie, pokiaľ uplatneniu týchto zásad nebránia všeobecne záväzné právne
predpisy alebo iné záväzné pravidlá vydané orgánmi verejnej moci.
Článok IV
Návrh týchto zásad schválilo predsedníctvo na svojom zasadnutí dňa 21. 3. 2018. Tieto
zásady schválil snem na svojom zasadnutí dňa 24. 4. 2018.

V Bratislave dňa 16. 5. 2018

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

....................................................
Mgr. Ľuboš Kľučár, PhD., v. r.
predseda Snemu Slovenskej akadémie vied
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