
ŠTATÚT 
 

CENTRA VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 

Článok 1 
Základné ustanovenia 

1. Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (ďalej len „CVTI SR" ) bolo zriadené 
Ministerstvom školstva Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. júla 1999. 
 
2. Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky je štátnou príspevkovou organizáciou 
s právnou subjektivitou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na štátny rozpočet 
prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len 
„ministerstvo". 
 
3. Sídlom organizácie je: Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava. CVTI SR má nasledovné detašované 
pracoviská:  

 Dátové centrum pre výskum a vývoj (DC VaV), Univerzitná ul. č. 1, Žilina (budova Žilinskej univerzity 
v Žiline)  

 Dátové centrum pre výskum a vývoj – záložná lokalita, Hanulova ul. č. 5/b v Bratislave (budova 
ministerstva),  

 Vedecko-výskumné protónové centrum (VPC), ul. Generála Miloša Vesela 21, Ružomberok (areál 
Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok – fakultná nemocnica), 

 Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli, so sídlom v Bruseli, Belgicko, 

 Budova bývalého ÚIPŠ, Staré grunty 52, Bratislava, 

 Budova ŠVS Liptovský Mikuláš, Hurbanova ul. č. 6, Liptovský Mikuláš, 

 Budova ŠVS Piešťany, Bernolákova ul. č. 14, Piešťany, 

 Budova ŠVS Banská Bystrica, Tajovského ul. č. 25, Banská Bystrica, 

 Budova ŠVS Bratislava, Štetinova ul. č. 2, Bratislava 

 Budova ŠVS Michalovce, Okružná ul. č. 3657 , Michalovce, 

 Múzeum školstva a pedagogiky, Hálova ul. č.16, Bratislava, 

 Múzeum špeciálneho školstva, Námestie Majstra Pavla č.28, Levoča. 

So súhlasom ministerstva môže CVTI SR vytvárať aj ďalšie detašované pracoviská. 
 
4. Identifikačné číslo organizácie je: 00151882 
 
5. Štatutárnym orgánom organizácie je generálny riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister 
školstva, vedy, výskumu a športu SR. 
 
6. Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky je oprávnené používať akronym CVTI SR 
a skratku Centrum VTI SR. 

 

  



Článok 2 
Poslanie CVTI SR 

Poslaním CVTI SR je prispievať k rozvoju vedy, techniky a vzdelávania, ako aj zabezpečovať tvorbu dát 
a spracovanie informácií pre podporu riadenia a rozvoja oblastí patriacich do správnej kompetencie  
rezortu MŠVVaŠ SR spojené s: 

- budovaním, koordináciou a prevádzkou interdisciplinárnych výskumno-vzdelávacích centier 

a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a podporu vzdelávania; 

- budovaním a prevádzkou komplexných informačných systémov pre výskum a vývoj (v zmysle 

zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona 

č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení 

neskorších predpisov, a zákona č. 455/2012 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách,  vyhlášky č. 456/2012 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej 

činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti); 

- budovaním a spravovaním knižničných a informačných fondov a poskytovaním knižničných 

a informačných služieb pre širokú odbornú verejnosť (v zmysle zákona č. 183/2000 Z. z. 

o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej starostlivosti 

a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov); 

- metodickou a analytickou činnosťou zameranou na podporu riadenia a hodnotenia v oblasti 

výskumu, vývoja a vysokých škôl; 

- predkladaním a realizáciou projektov zameraných na skvalitnenie informačného zabezpečenia 

výskumu a vývoja a služieb pre výskum a vývoj; 

- popularizáciou vedy a techniky; 

- podporou medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce, s dôrazom na účasť v programoch, 

iniciatívach a projektoch v rámci Európskeho výskumného priestoru, 

- podporovaním prenosu poznatkov získaných vedecko-výskumnou činnosťou na akademických 

inštitúciách do praxe, 

- zabezpečením komplexnej rezortnej štatistiky (v zmysle zákona č. 245/2008 o výchove 

a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 

175/2008 Z. z. úplné znenie zákona č.131/2002 o vysokých školách, Vyhlášky MŠ  SR č. 306, 320, 

325, 282, 314, 444/2008, zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších 

predpisov, Vyhlášky ŠÚ SR č. 358/2011 o štátnych štatistických zisťovaniach  na roky 2012-2014); 

- spracovaním analytických výstupov, trendových analýz a prognóz vývoja ukazovateľov v 

subsystémoch v oblasti regionálneho školstva, štatistických prehľadov o uplatnení absolventov 

stredných škôl na trhu práce (v zmysle zákona č. 324/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 

184/2009 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave, v znení neskorších predpisov),  

- spracovaním medzinárodnej štatistiky v súlade s medzinárodnými dohovormi podpísanými 

vládou SR, ministerstvom, zahraničnými a medzinárodnými organizáciami, 

- spracovaním údajov o celoživotnom vzdelávaní (v zmysle zákona č. 568/2009 Z. z. v znení 

neskorších predpisov), informácií v oblasti telesnej kultúry (v zmysle zákona č. 28/2009 Z. z. 

úplne znenie zákona č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre, zákona č. 300/2008 Z. z o organizácii a 

podpore športu, v znení neskorších predpisov),   



- spracovaním Informácií o financovaní vzdelávania v oblasti rozpočtu, skutočného čerpania,  

rozborov hospodárenia, evidencií majetku, PaM (v zmysle zákona č. 179/2009 Z. z. o financovaní 

škôl a školských zariadení, zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní 

základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, nariadenie 

vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo 

štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov, zákon č. 

564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení 

neskorších predpisov, Nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov 

územnej samospráve v znení neskorších predpisov a zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických 

zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

zákona č. 390/2011 Z.z. a 312/2013); 

- realizáciou empirických výskumov, prieskumov a analytickej činnosti v oblasti mládeže (v zmysle 

zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou, uznesením vlády SR č. 184/2008 o 

kľúčových oblastiach a akčných plánov štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži, Národným 

plánom výchovy k ľudským právam) a v oblasti prevencie (v súlade so Stratégiou prevencie 

kriminality, Národnou protidrogovou stratégiou a s Protidrogovou stratégiou EÚ na roky 2013-

2020); 

- zabezpečením vyplácania štipendií žiakom stredných škôl, odborných učilíšť a praktických škôl 

(v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, v znení neskorších predpisov); 

- činnosťou školských výpočtových stredísk zameraných na podporu rezortného informačného 

systému a ďalšieho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov v oblasti IKT; 

- činnosťou Múzea pedagogiky a školstva v Bratislave a Múzea špeciálneho školstva v Levoči  

(v zmysle zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov); 

- činnosťou Študentskej rady vysokých škôl (v zmysle zákona č. 175/2008 Z. z., ktorý obsahuje 

úplné znenie zákona č. 131/2002 o vysokých školách, v znení neskorších predpisov). 

 

 
Článok 3 

Hlavné úlohy a činnosti CVTI SR 

1. Centrum vedecko-technických informácií SR: 

- je národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie a špecializovanou 

vedeckou knižnicou Slovenskej republiky; 

- koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier 

a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie; 

- prevádzkuje vybrané celoštátne informačné registre podľa dispozícií ministerstva, napr. 

Centrálny register evidencie publikačnej činnosti (CREPČ), Centrálny register evidencie 

umeleckej činnosti (CREUČ), Centrálny register záverečných a kvalifikačných prác (CRZP), Systém 

na odhaľovanie plagiátov pre potreby slovenských akademických a výskumných inštitúcií 

(ANTIPLAG) a ďalšie a plní úlohy súvisiace z ich prevádzkou; 



- je prevádzkovým a administrátorským, metodicko-analytickým a výskumným pracoviskom pre 

informačný systém výskumu a vývoja a Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj 

a inovácie; 

- je projekčným a realizačným pracoviskom zameraným na projekty podporujúce výskum, vývoj 

a vzdelávanie; 

- implementuje národné a dopytovo-orientované projekty spolufinancované zo štrukturálnych 

fondov EÚ v rámci relevantných Operačných programov; 

- podieľa sa na príprave a implementácii projektov spolufinancovaných zo zdrojov európskych 

a iných programov; 

- plní funkciu Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti; 

- vypracúva analýzy a stratégie týkajúce sa problematiky riadenia vedecko-technického rozvoja 

a popularizácie vedy a techniky v spoločnosti; 

- plní funkciu Centra transferu technológií s celoslovenskou pôsobnosťou, podporuje centrá 

transferu technológií akademických inštitúcií SR, podporuje realizáciu transferu technológií 

(ochranu duševného vlastníctva a jeho komercializáciu) akademickými inštitúciami SR 

a zodpovedá za zriadenie a prevádzku Národného centra transferu technológií SR; 

- plní funkciu strediska patentových informácií SR - PATLIB; 

- plní funkciu podporného pracoviska pre oblasť hodnotenia organizácií výskumu a vývoja; 

- plní funkciu podporného pracoviska pre hodnotenie publikačnej a umeleckej činnosti; 

- je Národným referenčným bodom pre „OpenAccess“ politiku Európskej komisie za SR; 

- koordinuje spracovanie sivej literatúry v SR; 

- poskytuje komplexné knižničné, informačné a rešeršné služby podporujúce rozvoj vedy, techniky 

a vzdelávania; 

- zhromažďuje, spracováva, uchováva a sprístupňuje profilovú domácu a zahraničnú literatúru 

vrátane technických noriem a patentových dokumentov; 

- je akreditovaným pracoviskom ďalšieho vzdelávania knižničných a informačných pracovníkov; 

- vykonáva edičnú činnosť v zmysle vydavateľského oprávnenia; 

- plní funkciu Depozitnej knižnice OECD, Depozitnej knižnice EBOR, Depozitnej knižnice WIPO 

a EDC (Európske dokumentačné centrum); 

- zabezpečuje predaj a distribúciu dokumentov a periodík a dokumentov Úradu pre publikácie EÚ; 

- zabezpečuje medzinárodné medziknižničné služby; 

- je koordinačným pracoviskom pre technickú normalizáciu v oblasti terminológie, informácií 

a dokumentácie v SR; 

- zúčastňuje sa na príprave koncepčných, normatívnych a metodických materiálov pre oblasť 

knihovníctva  na Slovensku; 

- je členom medzinárodných organizácií, združení a inštitúcií v oblasti svojho pôsobenia; 

- je ústredným informačným centrom rezortu MŠVVaŠ SR, základným informačným pracoviskom 

MŠVVaŠ SR a jeho priamo riadených organizácií,  

- je odvetvovým metodicko-koordinačným pracoviskom jednotného a komplexného 

informačného systému rezortu, do ktorého patrí: 

o tvorba a testovanie aplikačného programového vybavenia, distribúcia a zaškolenie, 

o zber a kontrola údajov pre tvorbu informácií, 



o spracovanie mimoriadnych a operatívnych celorezortných výstupov pre ostatné rezorty 

a medzinárodnú spoluprácu; 

- je výskumným a koncepčným pracoviskom v oblasti rozvoja a prognózovania školstva, tvorby 

koncepcie regionálneho a vysokoškolského vzdelávania, výskumu rezortu, starostlivosti o deti 

a mládež, šport a prevenciu, riadenie školstva a ekonomiky vzdelávania; 

- je rezortným pracoviskom prieskumu, výskumu a analýz výchovy a formovania osobností žiakov 

a študentov základných, stredných a vysokých škôl, starostlivosti o deti a mládež a záujmových 

mimoškolských aktivít s dôrazom na požiadavky trhu práce; 

- je participujúcim pracoviskom na koncepčných metodicko-koordinačných činnostiach tvorby 

a na zabezpečovaní rezortného výskumu a výskumnej činnosti v oblasti mládeže, celoživotného 

vzdelávania a celoživotného poradenstva podľa požiadaviek trhu práce; 

- je ústredným spracovateľským pracoviskom informácií v oblasti finančného zabezpečenia 

vzdelávania zo všetkých kapitol a v oblasti tvorby špeciálnych informácií pre riadenie a pre 

medzinárodné vykazovanie; 

- je ústredným pracoviskom propagácie a poskytovania informácií o školstve, výchove a 

vzdelávaní, starostlivosti o mládež v SR, športe, prevencii a financovaní školstva a je gestorom 

poskytovania týchto informácií pre UNESCO, OECD, OSN, EUROSTAT a pre ďalšie spolupracujúce 

organizácie v zahraničí; 

- je odvetvovým doškoľovacím pracoviskom zamestnancov informačných systémov v rezorte, 

školiacim pracoviskom ďalšieho vzdelávania pedagogických a nepedagogických zamestnancov 

v oblasti informačno-komunikačných technológií (IKT) a zodpovedným pracoviskom za ďalšie 

vzdelávanie učiteľov v oblasti informatiky; 

- je ústredným múzeom školstva a metodicko-koordinačným pracoviskom v tejto oblasti; 

- zabezpečuje poskytovanie štipendií žiakom stredných škôl a žiakom špeciálnych škôl; 

- zabezpečuje činnosti poradných zborov rezortu vyplývajúcich z realizácie jednotlivých funkcií; 

- zabezpečuje činnosti sekretariátu Študentskej rady vysokých škôl v súlade s jej štatútom; 

- zabezpečuje digitálny vzdelávací obsah a tlačený obsah na podporu výchovy a vzdelávania 

v rámci štrukturálnych fondov EÚ; 

- zabezpečuje činnosti spojené s popularizáciou školstva s dôrazom na študijné odbory 

technického a prírodovedného zamerania.  

 

2. CVTI SR je v súlade s ustanovením § 28, ods.2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy oprávnené vykonávať podnikateľskú činnosť nad rámec hlavnej činnosti, pre ktorú bolo 

zriadené, v týchto predmetoch podnikania: 

a) kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným 

prevádzkovateľom živností (veľkoobchod),   

b) vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, 

c) vydavateľská činnosť, 

d) polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín, 

e) služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,  

f) poskytovanie informácií prostredníctvom internetu z verejne dostupných zdrojov, 



g) reklamné a marketingové služby, 

h) prenájom nebytových priestorov a hmotného majetku v súlade so zákona č.  278/1993 Z.z. 

o správe majetku štátu. 

 

 

Článok 4 

Riadenie 

1. Štatutárnym orgánom CVTI SR je generálny riaditeľ, ktorého do funkcie vymenúva a odvoláva 
minister školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

2. Generálny riaditeľ riadi činnosť CVTI SR, koná v jeho mene a zodpovedá za jeho činnosť v celom 
rozsahu ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

3. Generálny riaditeľ CVTI SR ako štatutárny orgán: 
- riadi činnosť CVTI SR v súlade so zriaďovacou listinou a štatútom, koná v jeho mene a 

zastupuje organizáciu navonok, 
- zodpovedá za tvorbu efektívneho systému riadenia a jeho kontrolu v oblasti hlavných úloh 

organizácie, organizácie práce, hospodárenia a personálnych záležitostí, 
- zastáva pozíciu Hlavného manažéra projektu vo všetkých národných projektoch CVTI SR 

spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov EÚ prostredníctvom Operačného programu 
Výskum a vývoj a Vzdelávanie, 

- zodpovedá za riadenie, koordináciu a bezproblémovú implementáciu národných projektov 
CVTI SR, vrátane kontroly plnenia zmlúv, 

- zodpovedá za komunikáciu, súčinnosť a schválenie aktivít národných projektov zo strany 
vecne príslušných útvarov Riadiaceho orgánu, 

- zabezpečuje spracovanie a predkladanie štvrťročných priebežných správ, záverečnej správy 
a následnej správy o implementácii národných projektov na porady ministra, ako aj 
predkladanie monitorovacích správ príslušnej sekcii Riadiaceho orgánu, 

- vydáva interné normy, predpisy a ďalšie riadiace akty, 
- vymenúva a odvoláva svojho štatutárneho zástupcu ostatných riadiacich pracovníkov a 

vedúcich zamestnancov na nižších stupňoch riadenia. 

4.   Generálny riaditeľ CVTI SR má dva stále poradné orgány: 

a) Vedecká rada, ktorá ako hlavný poradný orgán generálneho riaditeľa podporuje vedenie 
CVTI SR pri prijímaní závažných koncepčných a strategických rozhodnutí v súvislosti s 
realizáciou odborných a výskumných činností CVTI SR, 

b) Akvizičná komisia, pripravuje odporúčania na zakúpenie nových periodických 
a neperiodických dokumentov (v elektronickej i papierovej forme) do fondu CVTI SR. 

 

 

Článok 5 
Organizačné členenie CVTI SR 

1. Organizačné členenie CVTI SR stanovuje generálny riaditeľ tak, aby sa zabezpečilo plnenie úloh 
vymedzených zriaďovacou listinou, štatútom a aktuálnymi požiadavkami zriaďovateľa. 

2. Organizačnú štruktúru CVTI SR, vecnú náplň a vzťahy medzi jeho organizačnými útvarmi, ako aj 
zásady riadiacej a kontrolnej činnosti upravuje Organizačný poriadok CVTI SR, ktorý po 



predchádzajúcom prerokovaní so zástupcami odborov a ministerstvom (sekcia vedy a techniky) 
vydáva generálny riaditeľ CVTI SR. 
 

3. CVTI SR pozostáva z týchto základných útvarov: 
o Sekcia podpory vedy 

o Sekcia rozvoja a informačných systémov  

o Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti 

o Sekcia ekonomiky a prevádzky 

o Vedecko-výskumné protónové centrum 

 

 

Článok 6 
Poradné orgány 

Generálny riaditeľ CVTI SR na posudzovanie koncepčných, odborných a organizačných úloh zriaďuje 
kolégium generálneho riaditeľa a podľa potreby aj iné poradné orgány. 

 

 

Článok 7 
Zamestnanci CVTI SR 

Pracovnoprávne vzťahy zamestnancov CVTI SR upravuje zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo 
verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení 
neskorších predpisov, Pracovný poriadok CVTI SR a iné pracovnoprávne predpisy. 

 

 

Článok 8 
Hospodárenie 

1. Hospodárenie CVTI SR sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na 
hospodárenie štátnych príspevkových organizácii (zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov). 

2. CVTI SR dosahuje príjmy najmä z vykonávaných hlavných činností. CVTI SR ďalej môže v súlade 
so zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov prenajímať 
dočasne prebytočný hnuteľný a nehnuteľný majetok štátu, organizovať školenia, prednášky, 
konferencie, výstavy a iné podujatia, ktoré neodporujú platným právnym predpisom a môže 
poskytovať reprografické, kníhviazačské služby a reklamné, inzertné oznamy uverejnené na web 
stránkach a v časopise vydávanom CVTI SR. 

 

Článok 9 

Vonkajšie vzťahy 

Pri plnení svojich úloh CVTI SR spolupracuje s domácimi a zahraničnými organizáciami. CVTI SR sa môže 
stať členom vnútroštátnych a medzinárodných odborných organizácií. 

 




