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Konsolidované znenie zriaďovacej listiny 
Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako zriaďovate!' Centra 

vedecko-technických informácií Slovenskej republiky, v sú lade s § 21 ods. 9 zákona Č . 523/2004 Z. 

z. o rozpočtových pravidlách verej nej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, č lánku IO ods. 1 písm. c) a prílohy č. 2 Organizačného poriadku Ministerstva 
ško lstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydáva toto konsol idované znenie 
k zriaďovacej listine Centra vedecko-technických informácii Slovenskej republiky v znení jej 

dodatku Č . I z 2. januára 2008, dodatku Č. 2 z 12. mája 2008 a dodatku Č. 3 z 19. decembra 2013 
a Rozhodnutia o zrušení rozpočtovej organizác ie zo dňa 31.12.2020, čís lo spisu:2020/20653: 1-
A 1820. 

Článok I 

Túto zriaďovaciu li stinu vydáva Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len 
"ministerstvo") v nadväznosti na rozhodnutie ministra školstva Slovenskej repub liky (ďa l ej len 

"minister") o zriadení príspevkovej organizácie Slovenská technická knižn ica - Centrum vedecko
technických informácií Slovenskej republiky s účinnosťou od I. januára 1993, jej delimitáciou do 

pôsobnosti Úradu pre stratégiu rozvoj a spo ločnosti , vedy a techniky Slovenskej republiky od 1. 

októbra 1995, ako aj s jej prebudovaním a následnou zmenou názvu na Centrum vedecko
technických informácií Slovenskej republiky a v sú lade s uznesením vlády SR Č . 922 bod B 8 a B IO 
z 23 . decembra 1998 a uznesením vlády SR Č . 266 z 3 I . marca 1999 k reštrukturalizácii a 
reorganizác ii Úradu pre stratégiu rozvoja spo ločnosti , vedy a techniky SR. na základe ktorých bolo 

Centrum vedecko-technických in fo rmácií SR opäť delimitované do pôsobnosti ministerstva, s 
úč innosťou od l. júla 1999. 

I. Identifikácia príspevkovej organizácie 
1. Zriaďovate l' : Ministerstvo školstva Slovenskej republiky 

2. Názov: Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (akronym: CVTJ 
SR, skratka: Centrum VTJ SR); názov v anglickom jazyku: Slovak Centre of Scientific and 
Technical Information (akronym: SCSTJ) 

3. Sídlo: Bratislava, Lamačská cesta Č . 81 A 

4. IČO : 151 882 

5. dátum zriadenia: 1. mája 1988 

II. Forma hospodárenia 
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (ďa lej len "CVTJ SR") je štátnou 

príspevkovou organizáciou napojenou na štátny rozpočet prostredníctvom kapitoly ministerstva, 
ktoré je jej zriaďovate l'om . 



III. Predmet činnosti a úlohy CVTI SR 

I. Predmetom činnosti CVTI SR je 

a) prispievanie k rozvoju vedy, techniky a vzdelávania, 

b) popularizácia a propagácia vedy a techniky, 

c) zabezpečovanie tvorby dát a spracovanie informácií o ško lstve pre podporu riadenia oblastí 
patriacich do pôsobnosti ministerstva. 

2. Pri plnení predmetu činnosti plní CVTI SR úlohy v ob lasti 

a) transferu technológií, 
b) vedeckej knižnice, 
c) digitalizácie, 

d) dátovej vedy a integrity dát, 
e) edičnej činnosti , 

f) múzejnej č innosti , 

g) poskytovania štipendií, 
h) centrálnych registrova informačných systémov, 

i) podpory, propagácie a popularizácie vedy a techniky, 
j) výskumu a vývoja, 
k) metodiky, tvorby, zberu a spracovania údajov o ško lstve. 

3. CVTI SR plní úlohy vo vzťahu k štátnemu rozpočtu, pri správe majetku štátu a úlohy, ktoré súvisia 
s činnosťou sekretariátu Študentskej rady vysokých škô!.! 

4. Pri plnení predmetu činnosti je CVTI SR č lenom medzinárodných organizácií, združení a 
inštitúcii. 

IV. Označenie štatutárneho orgánu 

Štatutárnym orgánom je generálny riaditel' (ďalej len "riaditel" ), ktorého ustanovuje a odvoláva 

minister 

V. Vnútorné organizačné vzťahy 
Vnútorné organizačné vzťahy CVTI SR upraví organizačný poriadok, ktorý po prerokovaní so 
zriaďovate l'om vydá riaditel'. 

VI. Vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý CVTI SR spravuje 

I . CVTI SR spravuje nehnutel'ný a hnutel'ný majetok Slovenskej republiky, ktorý mu bol zverený na 
plnenie vymedzeného poslania a predmetu jeho činnosti , pričom pri jeho správe sa riadi zákonom o 

správe majetku štátu . Pri dočasnej prebytočnosti nehnutel'ného majetku štátu postupuje CVTI SR v 

sú lade s § 13 zákona o správe majetku štátu. 

2. Nehnutel'ný majetok v správe CVTI SR je vedený k 31. augustu 2021 v účtovnej evidencii 
v zostatkovej hodnote 25 655451 ,62 eur, tvoria ho tieto nehnutel'nosti 

a) budova so súp. č . 73 15 postavená na pozemku registra "C" KN parc. č . 19779/43 , druh pozemku 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1733 m' , pozemku registra "C" KN parc. č . 19779/28, 
druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera pozemku 368 m', pozemok "C" KN parc. č. 
19779/44, druh pozemku: ostatná plocha, výmera pozemku 112 m', pozemok ,,c" KN parc. č. 

IIZákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplneni niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov." 



19779/45 , druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 85 m', zapísaných na liste 

vlastníctva Č. 5341 pre okres: Bratislava I, obec: BA-m. Č . Staré Mesto, k. ú. Staré Mesto, 
b) budova so súp. Č. 5689 postavená na pozemku registra "C" KN parc. Č . 2940/21 , druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie O výmere 1548 m2, zapísaných na liste vlastníctva Č . 3404 pre okres: 
Bratislava IV, obec: BA-m. Č. Karlova Ves, k. Ú. Karlova Ves, 

c) budova so súp. Č. 1218 postavená na pozemku registra "C" KN parc. Č. 320/3, druh pozemku 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 13 IO m' , pozemok registra "C" KN parc. Č. 320/1 , druh 
pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera pozemku 2068 m' , pozemok registra "C" KN 
parc. Č . 320/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera pozemku 258 m' , pozemok 
"C" KN pacr. Č . 320/4, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera pozemku 676 m2

, 

pozemok "C" KN parc. Č. 320/5, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 481 m', 
zapísané na liste vlastníctva Č . 4888 pre okres: Liptovský Mikuláš, obec: Liptovský Mikuláš, k. 
Ú. Liptovský Mikuláš 

d) budova so súp. Č . 1481 postavená na pozemku registra "C" KN parc. Č. 6218, druh pozemku 
zastavaná plocha a nádvorie O výmere 161 m' , budova so súp. Č. 4864 postavená na pozemku 
registra "C" KN parc. Č. 6242, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 137 m', garáž 
evid.č.322 postavená na pozemku registra "C" KN parc. Č. 62 11, druh pozemku zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 16 m' zapísaných na liste vlastníctva Č. 3002 pre okres: Piešťany, obec: 
Píešťany, k. Ú. Píešťany, 

e) budova so súp. Č. 325 postavená na pozemku registra "C" KN parc. Č. 3456/29, druh pozemku 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 614 m', zapísaná na liste vlastníctva Č . 5108 pre okres: 
Banská Bystrica, obec: Banská Bystrica" k. Ú. Banská Bystrica, postavená na pozemku registra 
"C" KN parc. Č. 3456/89, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie O výmere 25 m' zapísaná 
na liste vlastníctva Č. 5109 pre okres: Banská Bystrica, obec: Banská Bystrica" k. Ú. Banská 
Bystrica, postavená na pozemku regístra "C" KN, parc. Č. 3471 /2, druh pozemku záhrada 156 m' 
zapísaná na liste vlastníctva Č . 320 I pre okres: Banská Bystrica, obec: Banská Bystrica" k. Ú. 

Banská Bystrica, budova so súp. Č. 7090 postavená na pozemku registra "C" KN parc. Č . 3456/32, 
druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 93 m', pozemok registra "C" KN parc. Č. 
3456/66, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie O výmere 1409 m', pozemku registra "C" 
KN parc. č . 3456/67, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 35 m', pozemok 
registra "C" KN parc . Č. 3456/68, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie O výmere 958 m', 
pozemok registra "C" KN parc . č. 3456/69, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
20 m', pozemok registra "C" KN parc. č. 3456/107, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 177 m', pozemok registra "C" KN parc. Č. 3456/ I 09, druh pozemku orná pôda o výmere 
173 m', zapísaných na liste vlastníctva Č. 5108 pre okres: Banská Bystrica, obec: Banská 
Bystrica" k. Ú. Banská Bystrica, 

f) budova so súp. Č . 5476 postavená na pozemku registra "C" KN parc. Č. 6388/3, druh pozemku 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 73 1 m', pozemok registra "C" KN parc. Č . 6388/4, druh 
pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1342 m', zapísaný na liste vlastníctva Č. 21547 
pre okres: Ružomberok, obec: Ružomberok, k. Ú. Ružomberok . 

3. Hnuteľný majetok v správe CVTI SR je vedený k 3 l . augustu 2021 v účtovnej evidencii takto 

a) nehmotný majetok v zostatkovej hodnote 27 644 070,59 eur, 
b) hmotný majetok v zostatkovej hodnote 66 994 916,30 eur. 

VII. Práva a záväzky 
l . CVTI SR bolo delimitované pod ministerstvo dňom l.júla 1999. CVTI SR vykonáva všetky práva 
a zodpovedá za všetky záväzky z predchádzajúceho obdobia, vrátane práv a záväzkov vyplývajúcich 
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z pracovnoprávnych vzťahov. 

2. K I. januáru 2014 na CVTJ SR prešli všetky práva, záväzky a poh\'adávky Ústavu informácií a 

prognóz školstva, IČO: 00039691. 

3. K I. januáru 2021 na CVTJ SR prešli všetky práva, záväzky a pohl'adávky Medzinárodného 
laserového centra, vrátane práva záväzkov vyp lývajúcich z pracovno-právnych vzťahov. 

VIII. Určenie doby, na ktorú sa cvn SR zriad'uje 

CVTI SRje zriadené na dobu neurčitú. 

Článok II 

I. Ministerstvo školstva SR ako preberate\' zriaďovate\'skej funkcie zabezpečí v súlade s 

ustanovením § 23 ods. 4 zákona NR SR č . 303/95 Z. z. o rozpočtových pravidlách oznámenie 

o zmene podriadenosti CVTJ SR v Ústrednom vestníku Slovenskej republiky. 

2. Týmto rozhodnutím stráca platnosť zriaďovacia listina Slovenskej technickej knižnice -

Centra vedecko-technických informácií SR vydaná ku dňu I. januára 1993. 

3. Zriaďovacia listina nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu ministra školstva SR. 

V Bratislave dňa~ . : .~ : . ?9. .2:2... 

Mgr. a Grähling 


