
1 

 

PRAVIDLÁ TVORBY ROZPOČTU  

 

Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied,  

verejnej výskumnej inštitúcie 

(ďalej tiež „organizácia“) 

 

 

PREAMBULA 

 

(1) Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied (ďalej tiež „akadémia“) predkladá snemu 

akadémie 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“]. 

(2) Snem akadémie schvaľuje zásady rozdelenia rozpočtu akadémie [§ 8 ods. 7 písm. d) 

zákona o akadémii]. 

(3) Predsedníctvo akadémie 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 akadémie a 

b) z výsledkov pravidelného hodnotenia verejných výskumných inštitúcií založených 

akadémiou (§ 12 ods. 12 zákona o akadémii). 

(4) Akadémia poskytuje každoročne verejnej výskumnej inštitúcii finančné prostriedky zo 

štátneho rozpočtu na jej hlavnú činnosť ako inštitucionálnu formu podpory v rozsahu 

ustanovenom na príslušný rozpočtový rok zákonom o štátnom rozpočte (§ 25 ods. 1 

zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov – ďalej tiež „zákon o verejnej výskumnej inštitúcii“). 

(5) Predseda akadémie uzatvára zmluvy o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy 

podpory výskumu a vývoja s verejnými výskumnými inštitúciami založenými 

akadémiou na základe návrhu predsedníctva akadémie na rozdelenie rozpočtu akadémie 

(§ 12 ods. 12 zákona o akadémii). 

(6) Zmluva obsahuje 

a) identifikačné údaje zmluvných strán, 

b) účel, na ktorý sa finančné prostriedky poskytujú, a ďalšie podmienky ich použitia, 

c) objem finančných prostriedkov, 

d) čas a spôsob poskytnutia finančných prostriedkov, 

e) dátum, do ktorého verejná výskumná inštitúcia ako prijímateľ finančných 

prostriedkov predloží zakladateľovi ich zúčtovanie, 

f) iné náležitosti potrebné na uzatvorenie zmluvy (§ 25 ods. 2 zákona o verejnej 

výskumnej inštitúcii). 

 

 

ČLÁNOK I 

 

(1) Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, v. v. i., (ďalej tiež „organizácia“), hospodári podľa 

rozpočtu pozostávajúceho z príjmov a výdavkov organizácie na príslušný kalendárny 

rok vrátane príjmov a výdavkov z podnikateľskej činnosti. 

(2) Zostavenie rozpočtu, návrh jeho zmien a ich predloženie na rokovanie správnej rady 

zabezpečuje riaditeľ. Rozpočet a jeho zmeny schvaľuje správna rada. 




