
 

 

 

 

 

 

 

Štatút 

Neuroimunologického ústavu Slovenskej 

akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia 

Dúbravská cesta 9, 845 10 Bratislava 

zo dňa 22.03.2022 

 

 

 

 

 



Neuroimunologický ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná 

inštitúcia 

 
sídlo: Dúbravská cesta 9, 845 10 Bratislava; IČO: 31748333 

(ďalej len „NIÚ SAV“) 
 
 

Preambula 

 

NIÚ SAV v súlade s § 37 ods. 2 zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon o VVI“) 

a v dôsledku opätovnej zmeny právnej formy NIÚ SAV na verejnú výskumnú inštitúciu dňom 1. 1. 2022 

podľa § 21aa ods. 1  zákona č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémií vied v znení neskorších právnych 

predpisov (ďalej len „zákon o SAV“) vydáva tento Štatút nasledovne: 

 

 

Článok 1 

Základné ustanovenia 

 

1. Neuroimunologický ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave vznikol na základe uznesenia 

Predsedníctva Slovenskej akadémie vied č. 154/1 zo dňa 30.11.1995 s účinnosťou od 01.01.1996. 

 

2. Na základe § 21a ods. 1 zákona o SAV a zakladacej listiny verejnej výskumnej inštitúcie vydanej 

Slovenskou akadémiou vied podľa § 21a ods. 2 písm. a) zákona o SAV sa Neuroimunologický ústav 

Slovenskej akadémie vied dňom 1.7.2018 stal verejnou výskumnou inštitúciou. Dňa 10.9.2018 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo rozhodnutie č. 

2018/11372:4-01CC, ktorým zastavilo konanie o zápis organizácií Slovenskej akadémie vied do 

registra verejných výskumných inštitúcií. Dňa 26.9.2018 nadobudol účinnosť zákon č. 270/2018 Z. 

z., ktorým sa menil a dopĺňal o. i. aj zákon o SAV. Podľa § 21b ods. 1 a 2 zákona o SAV v znení 

zákona č. 270/2018 Z. z. sa organizácie Slovenskej akadémie vied odo dňa 26.9.2018 opätovne 

stali rozpočtovými alebo príspevkovými organizáciami. 

 

3. Dňa 5.10.2021 nadobudol účinnosť zákon č. 347/2021 Z. z., ktorým sa menil a dopĺňal zákon 

o SAV. Podľa § 21aa ods. 1 zákona o SAV v znení zákona č. 347/2021 Z. z. organizácie Slovenskej 

akadémie vied menia 1.1.2022 právnu formu na verejné výskumné inštitúcie. 

 

 

Článok 2 

Predmet činnosti 

 

1. Prevažujúcou hlavnou činnosťou NIÚ SAV je uskutočňovanie výskumu v odboroch vedy a techniky 

(ďalej tiež ,,odbory“): 

 

a) Biologické vedy (010600), najmä v odboroch: 



i) Imunológia (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne, poľnohospodárske vedy a 

lesnícke vedy) (010611),  

ii) Mikrobiológia (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne, poľnohospodárske, lesnícke a  

vodohospodárske vedy) (010612), 

iii) Molekulárna biológia (010613), 

iv) Neurovedy (010617), 

v) Parazitológia (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne, poľnohospodárske, lesnícke a 

vodohospodárske vedy) (010620), 

vi) Virológia  (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne, poľnohospodárske a lesnícke vedy) 

(010621), 

vii) Genetika (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne, poľnohospodárske a lesnícke vedy) 

(010608). 

 

b) Lekárske vedy (030000), najmä  v odboroch: 

i) Normálna a patologická fyziológia (030106), 

ii) Ostatné príbuzné odbory základných odborov lekárskych a farmaceutických vied (030199), 

iii) Klinické lekárske vedy (030200), 

iv) Neurológia (030206), 

v) Psychiatria (030212), 

vi) Klinické biochémia (030218), 

vii) Ostatné príbuzné odbory klinických odborov lekárskych vied (030299), 

viii) Zdravotné vedy (030300), 

ix) Biotechnológie v zdravotníctve (030400), 

x) Galenická farmácia (030105), 

xi) Anatómia, histológia a embryológia (030101), 

xii) Farmakológia (030104) alebo Klinická farmácia (050405) 

 

c) Veterinárske vedy (040300), 

 

d) Biotechnológie v poľnohospodárstve (040400), 

 

e) Psychologické vedy (050100), najmä v odbore Klinická psychológia (050102), 

 

f) Logopédia (050303), 

 

g) Bioinformatika (010202),  

 

h) Biofyzika (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne a poľnohospodárske, lesnícke a chemické 

vedy) (010303),  

 

i) Chemické vedy (010400), najmä v odboroch: 

i) Biochémia (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne, poľnohospodárske, lesnícke a 

vodohospodárske vedy) (010403, 

ii) Bioorganická chémia (010406),  

iii) Analytická chémia (010401) 



 

j) Priemyselná biotechnológia (021000), najmä v odboroch:  

i) Biopostupy v technológiách (021001),  

ii) Bioprodukty (021004),  

iii) Biomasa a špecifické biochemikálie (021008),  

iv) Ostatné príbuzné odbory priemyselnej biotechnológie (021099). 

 

k) Sociálne vedy (050400) 

i) Sociológia alebo Sociálna práca (050405) 

 

2. Ďalšími hlavnými činnosťami NIÚ SAV sú: 

 

a) zabezpečovanie a správa infraštruktúry výskumu a vývoja, ku ktorej má NIÚ SAV vlastnícke 

právo alebo iné právo;  

 

b) získavanie, spracúvanie a šírenie informácií z oblasti vedy a techniky a poznatkov z vlastného 

výskumu a vývoja NIÚ SAV, a to v odboroch uvedených v odseku 1, 

 

c) podieľanie sa v spolupráci s vysokou školou na uskutočňovaní študijných programov tretieho 

stupňa vysokoškolského štúdia v rámci študijného odboru Biológia a Chémia 

 

d) spolupráca v oblasti vedy a techniky s vysokými školami, ostatnými právnickými osobami 

uskutočňujúcimi výskum a vývoj a s podnikateľmi, a to v odboroch uvedených v odseku 1.  

 

3. NIÚ SAV je ďalej oprávnená  

 

a) činnosti: 

i) uskutočňovania výskumu, 

ii) zabezpečovania a správy infraštruktúry výskumu a vývoja, 

iii) Získavania, spracúvania a šírenia informácií z oblasti vedy a techniky a poznatkov z 

vlastného výskumu a vývoja, a 

iv) spolupráce v oblasti vedy a techniky s vysokými školami, ostatnými právnickými osobami 

uskutočňujúcimi výskum a vývoj a s podnikateľmi, 

 

v odboroch uvedených v odseku 1, vykonávať na základe požiadaviek orgánov verejnej správy a za 

podmienok podľa osobitných predpisov, 

 

b) činnosti: 

i) uskutočňovania výskumu, 

ii) zabezpečovania a správy infraštruktúry výskumu a vývoja, a 

iii) získavania, spracúvania a šírenia informácií z oblasti vedy a techniky a poznatkov z 

vlastného výskumu a vývoja,  

 

v odboroch uvedených v odseku 1, vykonávať ako podnikateľskú činnosť, 



 

c) činnosť vývoja a inovácií v odboroch uvedených v odseku 1, vykonávať: 

i) na základe požiadaviek orgánov verejnej správy za podmienok podľa osobitných 

predpisov, 

ii) ako podnikateľskú činnosť, a 

iii) vo forme projektov podľa osobitných predpisov. 

 

 

Článok 3 

Štruktúra orgánov 

 

1. Orgánmi NIÚ SAV sú: 

 

a) Riaditeľ 

 

b) Správna rada 

 

c) Vedecká rada 

 

d) Dozorná rada 

 

2. Riaditeľ NIÚ SAV môže zriadiť Radu riaditeľa. Rada riaditeľa je stály poradný a koordinačný orgán 

riaditeľa. Jej členmi sú riaditeľ, zástupca riaditeľa a vedúci oddelení a útvarov NIÚ SAV. Na 

zasadnutie Rady riaditeľa môžu byť pozvané aj iné osoby. Radu riaditeľa zvoláva podľa potreby a 

riadi riaditeľ alebo zástupca riaditeľa. Zo zasadnutia rady riaditeľa sa vyhotoví zápis, ak o to požiada 

niektorý jej člen; zápis podpisuje osoba, ktorú predsedajúci poveril jej vyhotovením, a 

predsedajúci. 

 

3. Riaditeľ môže zriadiť ďalšie orgány na plnenie úloh podľa všeobecne záväzných právnych predpisov 

alebo na plnenie iných úloh. 

 

 

Článok 4 

Organizačná štruktúra 

 

1. NIÚ SAV sa člení na oddelenia a útvary. Počet, vlastný názov a zameranie činnosti oddelení a 

útvarov, ako aj ich prípadné ďalšie podčlenenie, určuje organizačný poriadok organizácie.  

 

2. Na čele oddelení a útvarov sú ich vedúci. Právomoci vedúcich oddelení a útvarov určuje pracovný 

poriadok organizácie. Vedúcich oddelení a útvarov menuje a odvoláva riaditeľ NIÚ SAV; riaditeľ 

organizácie si pred vymenovaním alebo odvolaním vedúceho oddelenia alebo útvaru vyžiada 

stanovisko správnej rady, vedeckej rady, alebo zamestnancov organizačne začlenených do daného 

oddelenia alebo útvaru. 

 



3. Zaradenie zamestnancov NIÚ SAV do jednotlivých oddelení alebo útvarov určuje riaditeľ a správna 

rada rozhodnutím spolu s korešpondujúcou úpravou pracovnej zmluvy zamestnanca (druh práce 

a miesto výkonu práce). Zaradenie doktorandov na výkon vedeckej časti doktorandského štúdia 

v rámci doktorandského študijného programu do jednotlivých oddelení alebo útvarov, určuje 

riaditeľ svojím rozhodnutím s korešpondujúcim uzatvorením osobitnej zmluvy. 

 

 

Článok 5 

Akademická obec 

 

1. Akademickú obec NIÚ SAV tvoria: 

 

a) zamestnanci, ktorí: 

i) majú vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa alebo vzdelanie získané v 

zahraničí, ktoré je svojím rozsahom a obsahom rovnocenné s vysokoškolským vzdelaním 

najmenej druhého stupňa, 

ii) vykonávajú v NIÚ SAV niektorú z hlavných činností podľa čl. 2 ods. 1 a 2 tohto Štatútu a 

iii) sú v pracovnom pomere s NIÚ SAV v rozsahu najmenej polovice ustanoveného týždenného 

pracovného času 

 

b) študenti študijných programov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia v dennej forme štúdia 

po vykonaní dizertačnej skúšky, ktorí vykonávajú vedeckú časť doktorandského štúdia v NIÚ 

SAV na základe zmluvy podľa osobitného predpisu.   

 

2. Akademická obec podľa predchádzajúceho odseku tvorí oprávnených voličov, ktorí volia volených 

členov správnej rady a volených členov vedeckej rady postupom podľa Volebného a nominačného 

poriadku na funkciu člena správnej rady a Volebného a nominačného poriadku na funkciu člena 

vedeckej rady. 

 

3. Akademická obec volí a odvoláva člena snemu Slovenskej akadémie vied za NIÚ SAV.  

 

4. Pre voľbu člena snemu platia všeobecné pravidlá podľa článku XXI ods. 1 štatútu SAV a osobitné 

pravidlá podľa článku XII ods. 6 štatútu SAV. 

 

5. Pre odvolávanie člena snemu platia všeobecné pravidlá podľa článku XXI ods. 1 štatútu SAV a 

primerane osobitné pravidlá podľa článku XII ods. 6 písm. b) a d) štatútu SAV. 

 

6. Voľbu a odvolávanie člena snemu za NIÚ SAV organizuje vedecká rada. 

 

7. Riaditeľ poskytuje vedeckej rade všetku súčinnosť potrebnú pre realizáciu aktov a činností pri 

vyhlasovaní a organizácii voľby a odvolávania člena snemu. Členovia vedeckej rady majú právo 

nahliadnuť do materiálov, ktoré NIÚ SAV vedie o zamestnancoch v rozsahu a za účelom určenia 

zoznamu členov akademickej obce.  

 



8. Vedecká rada organizuje voľbu člena snemu s dostatočným predstihom pred koncom funkčného 

obdobia snemu, alebo najneskôr jeden mesiac po predčasnom ukončení výkonu funkcie člena 

snemu. 

 

9. Na základe písomnej žiadosti aspoň 1/5 členov akademickej obce vedecká rada zvolá akademickú 

obec za účelom odvolania člena snemu. Žiadosť musí obsahovať mená, priezviská a vlastnoručné 

podpisy aspoň 1/5 členov akademickej obce a uvedenie dôvodov pre odvolanie člena snemu. 

 

10. Vedecká rada zabezpečí odoslanie pozvánky na zhromaždenie akademickej obce s bodom 

programu voľby, resp. odvolávania člena snemu a s uvedením miesta, dňa a hodiny jeho konania. 

V prípade odvolávania člena snemu vedecká rada zabezpečí aj odoslanie žiadosti podľa odseku 8 

tohto článku. Pozvánka a prípadne aj žiadosť podľa odseku 8 sa odosielajú v elektronickej podobe 

členom akademickej obce na ich e-mailové adresy uvedené na webovom sídle organizácie. 

Zhromaždenie akademickej obce sa musí konať nie skôr ako týždeň a nie neskôr ako mesiac po 

doručení žiadosti podľa odseku 8 tohto článku vedeckej rade. K odoslaniu uvedených dokumentov 

musí dôjsť najneskôr 15 dní pred dňom konania zhromaždenia akademickej obce. 

 

11. Vedecká rada organizácie zverejní najmenej tri pracovné dni pred dňom hlasovania aktuálny 

menoslov členov akademickej obce organizácie v zmysle § 6 ods. 3 zákona o SAV. 

 

12. Vedecká rada riadi zhromaždenie akademickej obce. Vedecká rada umožní členovi snemu, ktorý je 

navrhnutý na odvolanie, vyjadriť sa k dôvodom na jeho odvolanie uvedeným v žiadosti a umožní 

diskusiu členov akademickej obce a dotknutého člena snemu k tomuto návrhu. 

 

13. Vedecká rada vyhotoví zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania, ktorú podpíšu všetci prítomní 

členovia vedeckej rady. 

 

14. Vedecká rada oznámi výsledky hlasovania snemu a kontaktné údaje na zvoleného člena snemu 

predsedovi snemu (článok XII ods. 5 štatútu SAV). 

 

 

Článok 6 

Riaditeľ 

 

1. Riaditeľ je štatutárny orgán NIÚ SAV, ktorý ju riadi, koná v jej mene a zastupuje ju navonok. Riaditeľ 

rozhoduje vo všetkých veciach, ak tieto nie sú zákonom zverené do pôsobnosti iného orgánu NIÚ 

SAV alebo do pôsobnosti Slovenskej akadémie vied. 

 

2. Riaditeľa menuje a odvoláva predseda Slovenskej akadémie vied na návrh predsedníctva 

Slovenskej akadémie vied. Vymenovaniu riaditeľa predchádza výberové konanie uskutočnené 

podľa Pravidiel výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa vydaného Slovenskou 

akadémiou vied. 

 

3. Riaditeľa môže Slovenská akadémie vied odvolať: 

 



a) na návrh správnej rady, 

 

b) na návrh dozornej rady a po predchádzajúcom písomnom vyjadrení správnej rady a vedeckej 

rady, 

 

c) na návrh vedeckej rady a po predchádzajúcom písomnom vyjadrení správnej rady a dozornej 

rady, 

 

d) na návrh najmenej polovice oprávnených voličov podľa čl. 5 ods. 2 tohto Štatútu, alebo 

 

e) z vlastného podnetu; Slovenská akadémia vied vyzve správnu radu, vedeckú radu a dozornú 

radu na vyjadrenie k takému podnetu a predloží im jeho písomné odôvodnenie. 

 

4. Riaditeľ vykonáva právomoci podľa zákona o VVI, vnútorných predpisov NIÚ SAV (Organizačný 

poriadok) a vnútorných predpisov Slovenskej akadémie vied. 

 

5. Funkčné obdobie riaditeľa je päťročné. Za riaditeľa môže byť tá istá osoba vymenovaná najviac v 

dvoch po sebe nasledujúcich funkčných obdobiach. 

 

6. Ak riaditeľ popri výkone funkcie riaditeľa vykonáva činnosť, ktorej zameranie predpokladá 

zaradenie do určitého oddelenia alebo útvaru, o zaradení do tohto oddelenia alebo útvaru 

rozhoduje sám. Ak zmena zaradenia vyžaduje zmenu pracovnej zmluvy, požiada o jej zmenu 

predsedu Slovenskej akadémie vied. 

 

7. Riaditeľ môže byť súčasne vedúcim oddelenia alebo útvaru. 

 

8. Funkcia riaditeľa je nezlučiteľná s funkciou člena dozornej rady, ako aj s funkciou člena vedeckej 

rady. 

 

9. Riaditeľ má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach vedeckej rady a dozornej rady. Riaditeľ sa môže 

na ich zasadnutiach vyjadrovať ku všetkým prerokúvaným otázkam. 

 

 

Článok 7 

Zástupca riaditeľa 

 

1. Riaditeľ, poverený riaditeľ alebo zastupujúci riaditeľ NIÚ SAV sú povinní bezodkladne po 

ustanovení do funkcie určiť svojho zástupcu, ak takýto zástupca v NIÚ SAV nie je. 

 

2. Riaditeľ, poverený riaditeľ alebo zastupujúci riaditeľ NIÚ SAV určí rozsah úloh, povinností 

a oprávnení, ktoré určený zástupca bude plniť alebo vykonávať za riaditeľa, povereného riaditeľa 

alebo zastupujúceho riaditeľa, vrátane rozsahu oprávnenia konať v mene a na účet NIÚ SAV v 

pracovnoprávnych vzťahoch. 

 



3. Zástupca nemôže vykonávať právomoci, ktoré zákon o VVI priznáva riaditeľovi verejnej výskumnej 

inštitúcie. 

 

4. Riaditeľ, poverený riaditeľ alebo zastupujúci riaditeľ NIÚ SAV oznámi meno svojho zástupcu 

príslušnému vedeniu oddelenia vied Slovenskej akadémie vied. 

 

 

Článok 8 

Správna rada 

 

1. Správna rada má päť členov a spolu s riaditeľom sa podieľa na riadení NIÚ SAV. 

 

2. Členmi správnej rady sú: 

a) riaditeľ (nevolený člen) a 

 

b) štyria členovia spomedzi zamestnancov verejnej výskumnej inštitúcie (volení členovia). 

 

3. Riaditeľ je v zmysle zákona o VVI predsedom správnej rady a nevolí sa. Správna rada má 

podpredsedu, ktorého spomedzi seba volia členovia správnej rady. Podpredseda správnej rady 

zastupuje predsedu v čase jeho neprítomnosti. 

 

4. Volených členov správnej rady volia oprávnení voliči podľa čl. 5 ods. 2 tohto Štatútu postupom 

podľa Volebného poriadku na funkciu člena správnej rady, ktorý taktiež určuje podrobnosti o 

špecifických požiadavkách na kandidátov na členov správnej rady a spôsobe odvolávania členov 

správnej rady. 

 

5. Funkčné obdobie volených členov správnej rady je päťročné. 

 

6. Správna rada: 

 

a) navrhuje Slovenskej akadémii vied 

i) zmeny zakladacej listiny, 

ii) zlúčenie, splynutie, rozdelenie NIÚ SAV alebo jej zrušenie s likvidáciou, 

 

b) vyjadruje sa k návrhu na zlúčenie, splynutie, rozdelenie NIÚ SAV alebo jej zrušenie s likvidáciou, 

 

c) vykonáva dohľad nad riadnym hospodárením, 

 

d) schvaľuje 

i) vnútorné predpisy a ich zmeny po predchádzajúcich písomných vyjadreniach vedeckej 

rady a dozornej rady; uplynutím lehoty 30 dní od doručenia návrhu správnej rady 

predsedovi alebo poverenému členovi vedeckej rady, alebo dozornej rady platí, že 

príslušný orgán sa vyjadril súhlasne, 

ii) strednodobý výhľad financovania na tri až päť rokov, 

iii) odpisový plán, 



iv) uzatvorenie zmluvy o čerpaní úveru v prospech NIÚ SAV, ak nejde o zmluvu, na ktorej 

uzatvorenie dáva predchádzajúci písomný súhlas dozorná rada alebo dozorná rada 

a Slovenská akadémia vied, 

 

e) rozhoduje o ukončení projektu v rámci činností podľa čl. 2 ods. 3 tohto Štatútu, 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 Slovenskej akadémie vied, 

 

g) vydáva rokovací poriadok správnej rady a 

 

h) plní iné úlohy podľa zákona o VVI, vnútorných predpisov NIÚ SAV a vnútorných predpisov 

Slovenskej akadémie vied (napr. výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa, pravidlá 

odmeňovania riaditeľa a pod.). 

 

7. Funkcia člena správnej rady je nezlučiteľná s členstvom vo vedeckej rade alebo v dozornej rade. 

 

8. Člen správnej rady vykonáva svoju funkciu bez nároku na odmenu. Činnosť správnej rady finančne 

zabezpečuje NIÚ SAV. 

 

 

Článok 9 

Vedecká rada 

 

1. Vedecká rada má päť členov. 

 

2. Členmi vedeckej rady sú významní odborníci z oblastí, v ktorých NIÚ SAV uskutočňuje svoju hlavnú 

činnosť, alebo z príbuzných oblastí. Najmenej jedna tretina členov vedeckej rady (teda dvaja) sú 

zástupcovia hospodárskej praxe alebo zástupcovia užívateľov výsledkov výskumu, ktorí nie sú 

zamestnancami NIÚ SAV ani inej verejnej výskumnej inštitúcie (tzv. externí členovia); najmenej 

jeden z týchto členov vedeckej rady zároveň nie je zamestnancom žiadnej vysokej školy. 

 

3. Vedecká rada má svojho predsedu, ktorého spomedzi seba volia členovia vedeckej rady. 

 

4. Členov vedeckej rady volia oprávnení voliči podľa čl. 5 ods. 2 tohto Štatútu postupom podľa 

Volebného a nominačného poriadku na funkciu člena vedeckej rady, ktorý taktiež určuje 

podrobnosti o špecifických požiadavkách na kandidátov na členov vedeckej rady a spôsobe 

odvolávania členov vedeckej rady. 

 

5. Funkčné obdobie členov vedeckej rady je päťročné. Za člena vedeckej rady môže byť tá istá osoba 

zvolená alebo vymenovaná opakovane. 

 

6. Vedecká rada: 

 



a) určuje vedeckú profiláciu NIÚ SAV a koncepciu jej ďalšieho rozvoja v súlade s jej zakladacou 

listinou a po predchádzajúcom vyjadrení Slovenskej akadémie vied, 

 

b) vyjadruje sa k zámerom projektov výskumu, vývoja a inovácií, 

 

c) vyjadruje sa k návrhu na 

v) zlúčenie, splynutie, rozdelenie NIÚ SAV alebo jej zrušenie s likvidáciou a 

vi) vydanie alebo zmenu vnútorného predpisu, 

 

d) hodnotí výsledky výskumnej činnosti NIÚ SAV a jej spôsobilosť vykonávať výskumnú činnosť, 

 

e) navrhuje členov odborových komisií pre doktorandské štúdium, 

 

f) podieľa sa na hodnotení zamestnancov NIÚ SAV, 

 

g) vydáva rokovací poriadok vedeckej rady a 

 

h) plní iné úlohy podľa zákona o VVI, vnútorných predpisov NIÚ SAV alebo vnútorných predpisov 

Slovenskej akadémie vied. 

 

7. Funkcia člena vedeckej rady je nezlučiteľná s funkciou riaditeľa a s členstvom v správnej rade alebo 

dozornej rade. 

 

8. Člen vedeckej rady vykonáva svoju funkciu bez nároku na odmenu. Činnosť vedeckej rady finančne 

zabezpečuje NIÚ SAV. 

 

 

Článok 10 

Dozorná rada 

 

1. Prostredníctvom dozornej rady Slovenská akadémia vied vykonáva dohľad nad: 

 

a) činnosťou a hospodárením NIÚ SAV, 

 

b) nakladaním s majetkom NIÚ SAV a 

 

c) dodržiavaním zákonov, iných všeobecne záväzných právnych predpisov, vnútorných predpisov 

NIÚ SAV a vnútorných predpisov Slovenskej akadémie vied. 

 

2. Dozorná rada má troch členov, z ktorých najmenej jeden nie je zamestnancom Slovenskej 

akadémie vied ani inej verejnej výskumnej inštitúcie v jej zakladateľskej pôsobnosti. 

 

3. Slovenská akadémia vied je povinná zabezpečiť, aby najmenej jeden člen dozornej rady, ktorý nie 

je zamestnancom NIÚ SAV, mal: 

 



a) najmenej päť rokov odbornej praxe v oblasti práva alebo ekonómie a 

 

b) vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa v študijnom odbore právo alebo v 

niektorom zo študijných odborov z podskupiny študijných odborov ekonómia a manažment 

získané na vysokej škole v Slovenskej republike alebo vzdelanie získané v zahraničí, ktoré je 

takému vzdelaniu svojím rozsahom a obsahom rovnocenné; ak získal vysokoškolské vzdelanie 

najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal 

vzdelanie v rovnakom študijnom odbore. 

 

4. Dozornú radu riadi jej predseda, ktorého spomedzi seba volia členovia dozornej rady. 

 

5. Členov dozornej rady vymenúva a odvoláva Slovenská akadémia vied. 

 

6. Funkčné obdobie členov dozornej rady je dvojročné. Za člena dozornej rady môže byť tá istá osoba 

vymenovaná najviac v štyroch po sebe nasledujúcich funkčných obdobiach. 

 

7. Dozorná rada: 

 

a) zisťuje pri výkone kontrolnej pôsobnosti nedostatky a predkladá príslušným orgánom NIÚ SAV 

a Slovenskej akadémie vied návrhy na odstránenie zistených nedostatkov, 

 

b) zostavuje najmenej raz ročne správu o svojej činnosti a túto predkladá Slovenskej akadémii 

vied a riaditeľovi, 

 

c) schvaľuje účtovnú závierku, 

 

d) vyjadruje sa k návrhu na zlúčenie, splynutie, rozdelenie NIÚ SAV alebo jej zrušenie s likvidáciou, 

 

e) pripravuje návrh svojho rokovacieho poriadku a tento predkladá Slovenskej akadémii vied na 

schválenie a 

 

f) plní iné úlohy podľa zákona o VVI, vnútorných predpisov NIÚ SAV a vnútorných predpisov 

Slovenskej akadémie vied. 

 

8. Členovia dozornej rady majú právo: 

 

a) požadovať od riaditeľa a členov správnej rady informácie a vysvetlenia o všetkých 

záležitostiach NIÚ SAV a 

 

b) nahliadať do všetkých účtovných kníh a iných dokladov NIÚ SAV. 

 

9. Funkcia člena dozornej rady je nezlučiteľná s členstvom v správnej rade alebo vedeckej rade. 

 



10. Vzťah medzi NIÚ SAV a členom dozornej rady sa spravuje ustanoveniami o príkaznej zmluve, ak z 

príslušnej príkaznej zmluvy alebo zo zákona o VVI nevyplýva iné určenie práv a povinností. Zmluvu 

s členom dozornej rady uzatvára Slovenská akadémia vied. 

 

11. Činnosť dozornej rady finančne zabezpečuje Slovenská akadémia vied. 

 

 

Článok 11 

Vnútorné predpisy, smernice a iné normatívne akty 

 

1. NIÚ SAV popri tomto Štatúte v zmysle § 37 ods. 1 zákona o VVI vydáva aj ďalšie nasledovné 

vnútorné predpisy: 

 

a) organizačný poriadok, 

 

b) volebný a nominačný poriadok na funkciu člena správnej rady, 

 

c) volebný a nominačný poriadok na funkciu člena vedeckej rady, 

 

d) pracovný poriadok, 

 

e) pravidlá hodnotenia výskumných pracovníkov, 

 

2. Ak tak ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, alebo táto skutočnosť vyplynie z 

aktuálnej potreby, NIÚ SAV môže vydať aj smernice upravujúce okruh operatívnych činností 

(cestovné náhrady, verejné obstarávanie – zákazky s nízkou hodnotou, bezpečnostná 

dokumentácia ochrany osobných údajov atď.). 

 

3. Za účelom operatívneho výkonu Vnútorných predpisov, smerníc a všeobecne záväzných právnych 

predpisov je riaditeľ oprávnený vydať príkaz riaditeľa. 

 

4. Vnútorné predpisy podľa ods. 1 a smernice podľa ods. 2 predkladá riaditeľ správnej rade na 

schválenie po ich predchádzajúcom posúdení vedeckou radou a dozornou radou. 

 

5. NIÚ SAV doručuje svoje vnútorné predpisy podľa ods. 1 bezodkladne po ich vydaní Slovenskej 

akadémii vied, ktorá posúdi ich súlad so svojimi predpismi. Slovenská akadémia vied sa môže 

vyjadriť aj k súladu vnútorného predpisu NIÚ SAV so zákonom o VVI. Ak Slovenská akadémia vied 

zistí vo vnútornom predpise NIÚ SAV nesúlad, vráti ho na dopracovanie. 

 

6. Vnútorné predpisy podľa ods. 1 nadobúdajú platnosť potvrdením Slovenskej akadémie vied o ich 

súlade s jej predpismi a zákonom o VVI, a účinnosť dňom nasledovným po ich zverejnení na 

webovom sídle NIÚ SAV, ak v nich nie je stanovený neskorší deň nadobudnutia ich účinnosti. 

 



7. Smernice podľa ods. 2 nadobúdajú platnosť ich vydaním správnou radou a účinnosť dňom 

nasledovným po ich zverejnení na webovom sídle NIÚ SAV, ak v nich nie je stanovený neskorší deň 

nadobudnutia ich účinnosti. 

 

8. Príkaz riaditeľa nadobúda platnosť jeho vydaním riaditeľom a účinnosť momentom jeho doručenia 

adresátovi tohto príkazu. 

 

9. Orgány NIÚ SAV vydávajú svoje rokovacie poriadky a ďalšie predpisy, ktoré zverejňuje NIÚ SAV na 

svojom webovom sídle. Účinnosť nadobúdajú dňom nasledujúcim po dni ich zverejnenia, ak v nich 

nie je stanovený neskorší deň nadobudnutia ich účinnosti. 

 

10. Vnútorné predpisy podľa ods. 1 a smernice podľa ods. 2, ich zmeny a ich úplné znenia podpisuje 

riaditeľ po ich schválení správnou radou. Rokovací poriadok podpisuje predseda príslušného 

orgánu. Rokovací poriadok dozornej rady a jeho zmeny podpisuje predseda Slovenskej akadémie 

vied.   

 

 

Článok 12 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento Štatút je možné meniť a dopĺňať výlučne formou písomných a očíslovaných dodatkov 

schválených správnou radou po predchádzajúcom vyjadrení vedeckej a dozornej rady. 

Vyhotovením konsolidovaného znenia je poverený riaditeľ. 

 

2. Vedecká rada sa k návrhu tohoto Štatútu vyjadrila dňa 08.03.2022 a dozorná rada sa k návrhu 

tohto Štatútu vyjadrila dňa 08.03.2022, na základe čoho správna rada tento Štatút dňa 22.03.2022 

schválila.  

 

3. Tento Štatút nadobúda platnosť dňa 22.03.2022, a to schválením správnou radou a účinnosť dňom 

nasledovným po jeho zverejnení na webovom sídle NIÚ SAV. 

 

V Bratislave dňa 22.03.2022 

 

 

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

doc. MVDr. Norbert Žilka, DrSc. 

Neuroimunologický ústav SAV, v. v. i. 

                           riaditeľ 

 

 

 

 


