
Štatút 
 

Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied,  
verejnej výskumnej inštitúcie, 

sídlo: Šancová 56, 811 05 Bratislava 
(ďalej len „organizácia“) 

 

 
Článok I 

Úvodné ustanovenia 
 
(1) Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia, (ďalej len „organi-

zácia“) je od 1. januára 2022 verejnou výskumnou inštitúciou podľa zákona č. 243/2017 Z. z. 
o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 
o v. v. i.“).  
 

(2) História organizácie je uvedená v zakladacej listine organizácie (ďalej len „zakladacia listina“). 
 
 

Článok II 
Predmet činnosti 

 
Predmetom hlavnej činnosti organizácie je: 
 
a) uskutočňovanie výskumu v odboroch Ekonomické vedy a obchod (podľa smernice Ministerstva 

školstva SR č. 27/2006-R z 21. 12. 2006) v rozsahu podskupiny ekonomických vedných odborov 
a v rámci interdisciplinárneho prístupu so zreteľom na ekonomické, sociálne, sociologické, psy-
chologické, geografické, spoločenské, historické, prírodné, technologické a iné aspekty, 

 
b) zabezpečovanie a správa infraštruktúry výskumu a vývoja, ku ktorej má organizácia vlastnícke 

právo alebo iné právo; rozsah infraštruktúry výskumu a vývoja, práva ku ktorej organizácia 
nadobudne transformáciou na verejnú výskumnú inštitúciu dňa 1. januára 2022, bude vyme-
dzovať protokol medzi Slovenskou akadémiou vied a organizáciou podľa § 21a ods. 7 zákona 
č. 133/2002 Z.z. o Slovenskej akadémii vied, 

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

výskumu a vývoja, a to v odboroch uvedených v písm. a) tohto článku; vydávanie Ekonomic-
kého časopisu (ISSN 0013-3035) a vlastných publikačných výstupov, 

 
d) spolupráca v oblasti vedy a techniky s vysokými školami, univerzitami, vedeckými a súkrom-

nými a verejnými inštitúciami v oblasti vedeckého výskumu na Slovensku a v zahraničí, 
ústrednými orgánmi verejnej správy, decíznou sférou, sociálnymi partnermi a odbornými in-
štitúciami v oblasti tvorby hospodárskych politík, a to v odboroch uvedených v písm. a) tohto 
článku. 

 
e) podieľanie sa na uskutočňovaní doktorandských študijných programov, primárne v skupine 

odboroch, t.j. ekonomické, sociálne a právne. V skupine Ekonómia a manažment, študijného 
programu Ekonomická teória a študijného  programu Európske štúdiá a politiky v odbore  
Politické vedy. 
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Článok III 
Štruktúra orgánov  

 
(1) Organizácia má riaditeľa, správnu radu, vedeckú radu a dozornú radu. 

 
(2) Riaditeľ organizácie zriadi ústavnú radu. Ústavná rada je stály poradný a koordinačný orgán 

riaditeľa. Jej členmi sú riaditeľ, zástupca riaditeľa, vedúci oddelení organizácie a vedecký ta-
jomník. Na zasadnutie ústavnej rady môžu byť pozvané aj iné osoby. Ústavnú radu zvoláva 
podľa potreby a predsedá jej riaditeľ alebo zástupca riaditeľa. Zo zasadnutia ústavnej rady sa 
vyhotoví zápis, ktorý je spravidla zaslaný vedúcim oddelení; 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 IV 
Organizačná štruktúra 

 
(1) Organizácia sa člení na výskumné oddelenia, úsek hospodárskych a informačných služieb, 

sekretariát riaditeľa a redakciu Ekonomického časopisu. Zameranie činnosti oddelení urču-
je organizačný poriadok organizácie. 

 
(2) Na čele oddelení sú vedúci. Právomoci vedúcich oddelení určuje organizačný poriadok organi-

zácie. Vedúcich oddelení menuje a odvoláva riaditeľ organizácie; riaditeľ organizácie si môže 
pred vymenovaním alebo odvolaním vedúceho oddelenia vyžiadať stanovisko správnej rady, 
vedeckej rady alebo zamestnancov organizačne začlenených do daného oddelenia. 

 
(3) Do organizačných jednotiek zaraďuje osoby riaditeľ svojim rozhodnutím po vyjadrení vedú-

ceho dotknutej organizačnej jednotky, školiteľa doktoranda a dotknutej osoby.  
 
 

Článok V 
Akademická obec 

 
(1) Akademickú obec organizácie tvoria osoby v zmysle zákona o SAV. 
 
(2) Akademická obec organizácie volí a odvoláva člena snemu za organizáciu podľa Štatútu SAV.  
 

Článok VI 
Oprávnení voliči podľa § 23 ods. 2 zákona o v. v. i. 

 
Oprávnení voliči podľa § 23 ods. 2 zákona o v. v. i. volia a odvolávajú volených členov správnej 
rady a členov vedeckej rady organizácie postupom podľa § 23 ods. 2, 9 a 11 zákona  
o v. v. i., volebného a nominačného poriadku na funkciu člena správnej rady [§ 37 ods. 1 písm. c) 
zákona o v. v. i.] a volebného a nominačného poriadku na funkciu člena vedeckej rady [§ 37 ods. 
1 písm. d) zákona o v. v. i.]. Oprávnení voliči definovaní v tomto článku sa zúčastňujú tajného 
hlasovania zorganizovaného výberovou komisiou v zmysle Pravidiel výberového konania na ob-
sadzovanie miesta riaditeľa v. v. i. 
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Článok VII 
Riaditeľ 

 
(1) Riaditeľa menuje a odvoláva predseda Slovenskej akadémie vied (ďalej len „SAV“) na návrh 

predsedníctva SAV [§ 12 ods. 7 písm. b) zákona o SAV]. Vymenovaniu riaditeľa predchádza 
výberové konanie (§ 22 zákona o v. v. i.) podľa pravidiel výberového konania na obsadenie 
miesta riaditeľa [§ 38 ods. 1 písm. a) zákona o v. v. i.]. 

 
(2) Riaditeľ je štatutárny orgán organizácie. Riaditeľ organizáciu riadi, koná v jej mene a zastu-

puje ju navonok. Riaditeľ rozhoduje vo všetkých veciach, ak tieto nie sú zákonom zverené do 
pôsobnosti iného orgánu organizácie alebo do pôsobnosti SAV (§ 16 ods. 1 zákona o v. v. i.). 

 
(3) Riaditeľ vykonáva právomoci podľa zákona o v. v. i. (najmä § 16 ods. 1 a 2 zákona o v. v. i.), 

vnútorných predpisov organizácie (§ 37 zákona o v. v. i.) a vnútorných predpisov SAV (§ 38 
ods. 1 zákona o v. v. i.). 

 
(4) Funkčné obdobie riaditeľa je päť rokov; rovnaká osoba môže byť vymenovaná do funkcie 

riaditeľa najviac dve funkčné obdobia za sebou (§ 16 ods. 3 zákona o v. v. i.). 
 
(5) Funkcia riaditeľa je nezlučiteľná s funkciami člena vedeckej rady a člena dozornej rady (§ 16 

ods. 5 zákona o v. v. i.). 
 
(6) Ak riaditeľ popri výkone funkcie riaditeľa vykonáva činnosť, ktorej zameranie predpokladá 

zaradenie do určitého oddelenia, o zaradení do tohto oddelenia rozhoduje sám. Ak zmena 
zaradenia vyžaduje zmenu pracovnej zmluvy, požiada o jej zmenu predsedu SAV (§ 21 ods. 5 
zákona o v. v. i.). 

 
(7) Riaditeľ nemôže byť súčasne vedúcim oddelenia. 
 
 

Článok VIII 
Zástupca riaditeľa 

 
(1) Riaditeľ, poverený riaditeľ alebo zastupujúci riaditeľ je povinný bezodkladne po ustanovení do 

funkcie určiť svojho zástupcu, ak takýto zástupca v organizácii organizácie nie je (článok X ods. 
1 štatútu SAV).  
 

(2) Osoba podľa odseku 1 písomne určí rozsah úloh, povinností a oprávnení (ktoré inak 
pripadajú osobe podľa odseku 1), ktoré zástupca riaditeľa bude plniť alebo vykonávať, 
vrátane rozsahu oprávnenia konať v mene a na účet organizácie v pracovnoprávnych 
vzťahoch a v iných právnych vzťahoch. Zástupca riaditeľa nemôže vykonávať právomoci, 
ktoré zákon o v. v. i. priznáva riaditeľovi organizácie (článok X ods. 2 štatútu SAV). 

 
(3) Osoba podľa odseku 1 oznámi meno svojho zástupcu príslušnému vedeniu oddelenia vied  

(článok X ods. 3 štatútu SAV). 
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Článok IX 
Vedecká rada 

 
(1) Členov vedeckej rady organizácie volia a odvolávajú oprávnení voliči podľa § 23 ods. 2 záko-

na o v. v. i. postupom podľa volebného a nominačného poriadku na funkciu člena vedeckej 
rady [§ 18 ods. 4 a § 37 ods. 1 písm. d) zákona o v. v. i.].  

 
(2) Vedecká rada vykonáva právomoci podľa zákona o v. v. i. (najmä § 18 ods. 7 zákona o v. v. i.), 

vnútorných predpisov organizácie (§ 37 zákona o v. v. i.) a vnútorných predpisov SAV (§ 38 
ods. 1 zákona o v. v. i.). 

 
(3) Funkčné obdobie člena vedeckej rady je päť rokov; rovnaká osoba môže byť zvolená do 

funkcie člena vedeckej rady aj opakovane (§ 18 ods. 5 zákona o v. v. i.). 
 
(4) Vedecká rada si môže zvoliť svojho podpredsedu. 
 
(5) Funkcia člena vedeckej rady je nezlučiteľná s funkciami riaditeľa, člena správnej rady a člena 

dozornej rady (§ 16 ods. 5, § 17 ods. 9 a § 19 ods. 9 zákona o v. v. i.). 
 
(6) Člen vedeckej rady vykonáva funkciu bez nároku na odmenu (§ 23 ods. 13 zákona o v. v. i.).  
 
(7) Organizácia finančne zabezpečuje činnosť vedeckej rady (§ 23 ods. 14 zákona o v. v. i.).  
 
 

Článok X 
Správna rada 

 
(1) Členom (zároveň predsedom) správnej rady je z titulu svojej funkcie riaditeľ; zvyšných čle-

nov správnej rady organizácie volia a odvolávajú oprávnení voliči podľa § 23 ods. 2 zákona 
o v. v. i. postupom podľa volebného a nominačného poriadku na funkciu člena správnej rady 
[§ 17 ods. 2 a § 37 ods. 1 písm. c) zákona o v. v. i.]. 

 
(2) Správna rada vykonáva právomoci podľa zákona o v. v. i. (najmä § 17 ods. 8 zákona o v. v. i.), 

vnútorných predpisov organizácie (§ 37 zákona o v. v. i.) a vnútorných predpisov SAV (§ 38 
ods. 1 zákona o v. v. i.). 

 
(3) Funkčné obdobie voleného člena správnej rady je päť rokov (§ 17 ods. 6 zákona o v. v. i.). 
 
(4) Funkcia člena správnej rady je nezlučiteľná s funkciami člena vedeckej rady a člena dozornej 

rady (§ 17 ods. 9 zákona o v. v. i.). 
 

(5) Člen správnej rady vykonáva funkciu bez nároku na odmenu (§ 23 ods. 13 zákona o v. v. i.).  
 
(6) Organizácia finančne zabezpečuje činnosť správnej rady (§ 23 ods. 14 zákona o v. v. i.).  
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Článok XI 
Dozorná rada 

 
(1) Členov dozornej rady organizácie menuje a odvoláva SAV (§ 19 ods. 5 zákona o v. v. i.).    

 
(2) Dozorná rada vykonáva právomoci podľa zákona o v. v. i. (najmä § 19 ods. 7 zákona o v. v. i.), 

vnútorných predpisov organizácie (§ 37 zákona o v. v. i.) a vnútorných predpisov SAV (§ 38 
ods. 1 zákona o v. v. i.); členovia dozornej rady majú právomoci podľa § 19 ods. 8 zákona  
o v. v. i. 
 

(3) Funkčné obdobie člena dozornej rady sú dva roky; rovnaká osoba môže byť vymenovaná do 
funkcie člena dozornej rady najviac štyri funkčné obdobia za sebou (§ 19 ods. 6 zákona o v. v. i.). 
 

(4) Funkcia člena dozornej rady je nezlučiteľná s funkciami riaditeľa, člena vedeckej rady a člena 
správnej rady (§ 19 ods. 9 a § 16 ods. 5 zákona o v. v. i.). 
 

(5) Činnosť dozornej rady finančne zabezpečuje SAV (§ 23 ods. 14 zákona o v. v. i.). 
 
 

Článok XII 
Vnútorné predpisy 

 
(1) Vnútorné predpisy organizácie podľa § 37 ods. 1 zákona o v. v. i., vrátane ich úplného zne-

nia, sa zverejňujú na webovom sídle organizácie [§ 2 ods. 3 písm. d) bod 2. zákona o v. v. i.]. 
Predpisy uvedené v predchádzajúcej vete, ako aj ich zmeny, nadobúdajú účinnosť dňom na-
sledujúcim po dni ich zverejnenia, ak v nich nie je stanovený neskorší deň nadobudnutia ich 
účinnosti. Rokovacie poriadky orgánov organizácie a prípadné iné vnútorné predpisy organi-
zácie sú zverejnené spôsobom zabezpečujúcim dostupnosť týchto dokumentov pre všetkých 
zamestnancov organizácie. 
 

(2) Vnútorné predpisy organizácie podľa § 37 ods. 1 zákona o v. v. i., prípadné iné vnútorné 
predpisy organizácie, ich zmeny a ich úplné znenia podpisuje riaditeľ. Rokovacie poriadky 
správnej rady a vedeckej rady a ich zmeny podpisuje predseda tohto orgánu; rokovací        
poriadok dozornej rady a jeho zmeny podpisuje predseda SAV.   

 
 

Článok XIII 
Schvaľovanie zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia organizácie  

alebo jej zrušenia s likvidáciou 

 

(1) K návrhu na zlúčenie alebo splynutie s inou organizáciou SAV, ako aj k návrhu na rozdelenie 

organizácie alebo jej zrušenie s likvidáciou sa vyjadria tieto orgány organizácie: 

a) riaditeľ organizácie, 

b) správna rada organizácie, 

c) vedecká rada organizácie, 

d) dozorná rada organizácie, 

e) akademická obec organizácie. 
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(2)  Vyjadrenie orgánov podľa ods. (1) má písomnú podobu (napr. formou zápisnice zo zasadnutia). 

 

(3)  Na súhlas kolektívneho orgánu k návrhu podľa ods. (1) je v prípade správnej rady, vedeckej 

rady a dozornej rady potrebná dvojtretinová väčšina hlasov všetkých členov oprávnených 

hlasovať; v prípade akademickej obce je súhlas vyjadrený nadpolovičnou väčšinou kladných 

hlasov všetkých členov. 

 
 

Článok XIV 
Záverečné ustanovenia 

 
(1) Správna rada organizácie schválila tento štatút 31. marca 2022 po predchádzajúcom vyjad-

rení vedeckej rady a dozornej rady organizácie.  
 

(2) Zrušuje sa štatút účinný do dňa predchádzajúceho dňu nadobudnutia účinnosti tohto štatútu. 
 

(3) Tento štatút nadobúda účinnosť v deň po jeho zverejnení na webovej stránke Ekonomického 
ústavu SAV, v. v. i. 

 
 
V Bratislave, dňa 31. marca 2022. 
 
 
 
 

........................................................ 
Juraj Sipko 

riaditeľ 
Ekonomický ústav SAV, v. v. i. 


