
Štatút Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 

v 

Statút 

Centra vedecko-technických informácií 

Slovenskej republiky 

ČI.1 
Úvodné ustanovenia 

(1) Štatút Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (d'alej len "štatút") 
upravuje pôsobnosť a úlohy Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 
(ďalej len "CVTI SR"), zásady činnosti CVTI SR a jeho vnútornej organizácie, vzťahy CVTI 
SR k ministerstvám, ostatným ústredným orgánom štátnej správy, ďalším orgánom a 
právnickým osobám a fyzickým osobám. 

(2) CVTI SR bolo zriadené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky (ďalej len "ministerstvo") s účinnosťou od I. júla 1999. 

(3) CVTI SR je štátnou príspevkovou organizáciou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami 
napojená na štátny rozpočet prostredníctvom kapitoly ministerstva. 

(4) CVTI SRje právnická osoba, ktorá v právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene, vo 
svojom mene nadobúda práva, zaväzuje sa a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. 

(5) Sídlom CVTI SR je Lamačská cesta 73IS/8A, Bratislava. 

(6) CVTI SR môže používať akronym CVTI SR a skratku Centrum VTI SR. Anglický názov 

CVTI SR znie "Slovak Centre of Scientific and Technical Information" s akronymom SCSTI. 

(7) CVTI SR môže zriaďovať svoje pracoviská a riadi, kontroluje a hodnotí ich činnosť. 

ČI.2 
Pôsobnosť CVTl SR 

(1) Poslaním CVTI SR je prispievať k rozvoju vedy, techniky a vzdelávania, popularizovať 
a propagovať vedu a techniku a zabezpečovať tvorbu dát a spracovanie informácií o školstve 

pre podporu riadenia oblastí patriacich do pôsobnosti ministerstva. 

(2) CVTI SR pôsobí ako 

a) Národné centrum transferu technológií Slovenskej republiky, 
b) Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, 
c) Národné informačné centrum pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie, 

d) Národný referenčný bod pre OpenAccess politiku Európskej komisie na Slovensku, 

e) Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli, 
f) stredisko patentových informácií Slovenskej republiky - PATLIB, 
g) vedecká knižnica, 
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h) Depozitná knižnica OECD, Depozitná knižnica EBOR a Depozitná knižnica WIPO 
a Európske dokumentačné centrum, 

i) koordinačné pracovisko siete Národných kontaktných bodov pre program Európskej 
komisie pre výskum a vývoj - Horizont Európa, 

j) školiace pracovisko zamestnancov v oblasti informačných systémov v rezorte 
školstva, 

k) poskytovateľ inovačného vzdelávania pre pedagogických zamestnancov 
a odborných zamestnancov v oblasti digitálnych technológií, 

I) pracovisko propagácie a poskytovania informácií o školstve, starostlivosti o mládež 
a športe, 

m) gestor poskytovania informácií o školách, školských zariadeniach, personálnom 
zabezpečení, fungovaní vzdelávania, počtoch detí, žiakov a študentov, financovaní 
na všetkých úrovniach podľa medzinárodnej štandardnej klasifikácie vzdelávania 
(ISCED 2011 ) pre UNESCO, OECD, OSN, EUROSTAT a pre ďalšie 

spolupracujúce organizácie v zahraničí , 

n) múzeum školstva a pedagogiky. 

(3) cvn SR je členom medzinárodných organizácií, združení a inštitúcií v oblasti svojej 

pôsobnosti. 

Čl. 3 
Hlavné úlohy CVTI SR 

(l) cvn SR v oblasti transferu technológií najmä 

a) zodpovedá za prevádzku Národného centra transferu technológií Slovenskej republiky, 

prevádzkuje fond Národného centra transferu technológií Slovenskej republiky "Proof 
of ConceptIProof of Market", prevádzkuje Národný patentový fond, 

b) v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky poskytuje 
patentové informačné služby a informácie z oblasti priemyselného vlastníctva 
verejnosti , 

c) podporuje centrá transferu technológií, vysoké školy a vedecké organizácie Slovenskej 
republiky pri ochrane duševného vlastníctva v procese transferu technológií, pri 

komerčnom využití výsledkov výskumu, vývoja a inovácií, pri zlepšovaní podmienok 

transferu výstupov vedecko-technickej činnosti a výskumno-vývojovej činnosti do 

praxe a vzájomnú výmenu informácii o skúsenostiach z oblasti transferu technológií, 

d) zúčastňuje sa na príprave koncepčných a metodických materiálov na zefektívňovanie 
možností transferu technológií v Slovenskej republike. 

(2) CVTI SR v oblasti pôsobenia ako vedecká knižnica najmä 
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a) poskytuje knižnično-informačné služby pre verejnosť a zabezpečuje plnenie úloh podľa 
osobitného predpisu, l) 

b) poskytuje komplexné knižnično-informačné služby a rešeršné služby podporujúce 
rozvoj vedy, techniky a vzdelávania, 

c) zhromažďuje, spracúva, uchováva a sprístupňuje fondy slovenských a zahraničných 

neperiodických publikácií a periodických publikácií, vrátane technických noriem a 
patentových dokumentov, koordinuje spracovanie literatúry vydávanej na všetkých 
úrovniach štátnej správy a literatúry vydávanej vysokými školami alebo Slovenskou 
akadémiou vied a jej organizáciami, v elektronickej podobe a listinnej podobe, ktorá 

nebola predmetom štandardného vydavateľského procesu (najmä výročné správy 
a technické správy, zborníky a konferenčné materiály), 

d) zabezpečuj e medzinárodné medziknižničné služby, 

e) podieľa sa na príprave koncepčných materiálov a metodických materiálov pre oblasť 

knihovníctva na Slovensku, 

f) zabezpečuje prístupy do vedeckých elektronických informačných zdrojov pre 

Slovenskú akadémiu vied a jej organizácie a vysoké školy, 

g) rozvíja aktivity v rámci agendy OpenAccess k vedeckým informáciám a dátam v 
Slovenskej republike s prepojením na medzinárodné projekty riešené na úrovni 
Európskej únie a tretích krajín. 

(3) CVTI SR v oblasti digitalizácie najmä 

a) zabezpečuje digitalizáciu informačných zdrojov pre podporu vedy a techniky, 

b) vykonáva digitalizáciu listinných textových a grafických dokumentov určených najmä 
na účely vzdelávania a podporu vedy a techniky, 

c) zabezpečuj e profesionálnu digitalizáciu, komplexný digitalizačný postprocessing a 
sprístupňovanie digitalizovaného obsahu prostredníctvom vlastnej digitálnej knižnice a 

prostredníctvom virtuálnych študovní pre vysoké školy a výskumné pracoviská. 

(4) CVTI SR v oblasti dátovej vedy a integrity dát najmä 

a) spracúva, uchováva a sprístupňuje výskumné dáta vytvorené v Slovenskej republike v 

rámci informačných systémov prevádzkovaných v CVTI SR - najmä digitálne 
repozitáre, digitálny archív, centrálny dátový manažment a platformu pre OpenAccess, 

b) zabezpečuj e rozvoj služieb v oblasti dátovej vedy a integrity dát, uskutočňuje výskum 
zameraný na metadáta, spracovávanie prirodzeného jazyka amultiodborové 
vyhľadávanie v oblasti vedy a vzdelávania, 

I) Zákon Č. 126/20 15 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č . 206/2009 Z. z. o muzeách a o galériách a O ochrane 
predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady Č . 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov y znení z.ákona C. 38120 14 Z. z. V znení Zákona Č. 160120 18 Z. z. 
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c) poskytuje analytické činnost i dát, rieši manažment výskumných dát a plánov 

manažmentu dát na vedeckých pracoviskách v Slovenskej republike. 

(5) CV TI SR v oblasti edičnej činnosti najmä 

a) vydáva neperiodické publikácie, 

b) vydáva časopis Quark, časopis ACADEMIA, časopis Mládež a spoločnosť, časopis 

Prevencia, časopis Informatika v škole, 

c) zabezpečuje jazykovú a redakčnú úpravu najmä autorských, odborných a reklamných 
textov a ich korektúry, grafickú a technickú úpravu, tlač, knihárske spracovame, 
expedíciu, archiváci u, registráciu tlače a povinných výtlačkov. 

(6) CVTI SR v oblasti múzejnej činnosti najmä 

a) vykonáva zbierkotvornú činnosť, akvizičnú činnosť, dokumentačno-evidenčnú činnosť, 

ochrannú činnosť, konzervátorskú činnosť a reštaurátorskú činnosť,2) 

b) zabezpečuje kultúrno-prezentačnú a výskumnú činnosť vrátane vypožičiavania 

autorských výstav do múzeí, galérií a ďalších kultúrnych inštitúcií v Slovenskej 
republike, poskytuje odborné výklady k exponátom, 

c) vykonáva poradenskú činnosť, spolupracuje so školami vrátane špeciálnych škôl, s 

múzeami a inými kultúrnymi inštitúciami. 

(7) CVTI SR v oblasti poskytovania štipendií najmä 

a) zabezpečuje poskytovanie štipendia žiakom denného štúdia strednej školy, odborného 
učilišťa alebo praktickej školy,3) 

b) zabezpečuje poskytovanie motivačného štipendia žiakom stredných odborných škôl,4) 

c) zabezpečuje poskytovanie tehotenského štipendia žiačkam stredných škôt,5) 

d) poskytuje konzultácie a metodickú pomoc stredným školám, odborným učilištiam a 
praktickým školám pri priznávaní štipendií, 

e) spracúva súhrnné žiadosti škôl o poskytnutie finančných prostriedkov na štipendiá, 
údaje o štipendiách a pripravuje iné výstupy podľa požiadaviek ministerstva. 

(8) CVTI SR v oblasti centrálnych registrov a informačných systémov najmä 

a) spravuje a prevádzkuje Integrovaný systém služieb CVTI SR (ISS CVTI SR), 

b) spravuje a prevádzkuje Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj a inovácie (CIP 

VVI), 

c) spravuje a prevádzkuje Informačný systém pre oblasť vedy a výskumu SK CRIS, 

2) Zákon Č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej 
národnej rady Č. 372/ 1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 
3) § 149 zákona Č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplneni niektorých zákonov. 
4) § 27 zákona Č . 61 /2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
'l § 149a zákona t . 24512008 Z. z. v zneni zakona C. 426/2020 Z. z. 
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d) spravuje a prevádzkuje Centrálny register záverečných, rigoróznych a habilitačných 

prác (CRZP) a Systém na odhaľovanie plagiátov (APS), 

e) spravuje a prevádzkuje Centrálny register evidencie publikačnej činnosti (CREPČ) a 
Centrálny register evidencie umeleckej činnosti (CREUČ), 6) 

f) spravuje a prevádzkuje dátové centrum pre výskum a vývoj , prevádzkuje informačné 

systémy a špecializované softvérové aplikácie pre výskum a vývoj , 

g) spravuje a prevádzkuje pracovisko centrálneho manažmentu teleprezentačných 

zariadení, prevádzkuje web platformy s podporou kalendárových služieb s možnosťou 

rezervácie prednáškových miestností, 

h) tvorí a testuje aplikačné programové vybavenie a webové aplikácie pre zber údajov, 

jeho distribúciu a zaškolenie zamestnancov škôl a školských zariadení na prácu 

s programovým vybavením, 

i) zbiera a kontroluje údaje pre tvorbu informácií, 

j) spracúva výstupy ministerstva pre ústredné orgány štátnej správy a medzinárodnú 

spoluprácu, najmä sumáre a analytické zostavy pre ministerstvo a Štatistický úrad 
Slovenskej republiky, 

k) zbiera údaje a pripravuje databázy pre podporu prechodu žiakov zo základnej školy na 

strednú školu a podporu celoslovenských testovaní a meraní v regionálnom školstve. 

(9) CVTI SR v oblasti podpory, propagácie a popularizácie vedy a techniky najmä 

a) zabezpečuje popularizáciu výsledkov výskumu a vývoja prostredníctvom podujatí na 
popularizáciu vedy a techniky (najmä Veda v CENTRE, Vedecká cukráreň, Vedec roka 

SR, Týždeň vedy a techniky, Veda na dosah) 

b) poskytuje Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo analytické činnosti pre 

tvorbu údajov pre potreby udeľovania akreditácií vysokým školám, 

c) overuje výstupy publikačnej činnosti a výstupy umeleckej činnosti v systémoch CREPČ 
a CREUČ, koordinuje a metodicky usmerňuje vysoké školy k evidencii publikačnej 
činnosti , umeleckej činnosti a ohlasov na výstupy publikačnej činnosti a na výstupy 

umeleckej činnosti, organizuje celoštátne semináre o CREPČ a CREUČ, 

d) vypracúva analýzy a stratégie týkajúce sa vedecko-technického rozvoja a popularizácie 

vedy a techniky v spoločnosti , 

e) zabezpečuje činnosti a koordináciu siete Národných kontaktných bodov pre program 
Európskej komisie pre výskum a vývoj - Horizont Európa, 

f) implementuje grantové schémy v oblasti vedy a techniky, 

g) implementuje dopytové projekty, národné a medzinárodné projekty, ktoré podporujú 

výskum, vývoj , inovácie a vzdelávanie spolufinancované z národných zdrojov alebo zo 

' ) § I 08a a I 08b zákona Č. 13 1/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predp isov. 
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zdrojov Európskych štrukturálnych a investičných fondov a programov Európskej únie 
na podporu výskumu, inovácií a medzinárodnej spolupráce, 

h) buduje a prevádzkuje Centrá vedy a tvorivé dielne Fablab. 

(IO) CVTI SR v oblasti výskumu a vývoja najmä 

a) vykonáva výskum v oblasti laserov a fotoniky, rozvíja progresívne metódy moderných 

laserových technológií a optickej laserovej diagnostiky a ich aplikácií v rôznych 
oblastiach a na rôznych úrovniach medzirezortnej spolupráce a medzinárodnej 
spolupráce, 

b) zabezpečuje tvorbu a návrh koncepcií rozvoJa moderných metód laserových 
technológií, fotoniky, optickej a laserovej diagnostiky, optoelektroniky, 
nanoelektroniky, nanotechnológií a molekulárnej elektroniky, aplikovanej informatiky, 
optiky a kvantovej elektroniky a ich aplikácií v praxi , 

c) zabezpečuje rekvalifikáciu a výchovu odborníkov pre oblasť laserov a fotoniky, 

konzultačnú a poradenskú činnosť, monitoring trhu a vývoja nových technológií v 
oblasti laserov a fotoniky, 

d) vykonáva výskum v oblasti protónovej terapie, 

e) zabezpečuje výskumy a prieskumy v oblasti mládeže zamerané na vzdelávanie 
a dodržiavanie ľudských práv a práv dieťaťa, na prejavy extrémizmu a terorizmu, 
konzumáciu legálnych a nelegálnych drog, problémové správanie, šikanovanie 

a kyberšikanovanie, prežívanie voľného času vonline priestore, orgány školskej 
samosprávy a dobrovoľníctvo v základných školách a stredných školách. 

(ll) CVTI SR v oblasti metodiky, tvorby, zberu a spracovania údajov o školstve najmä 

a) zabezpečuje tvorbu údajov, analytických a prognostických v oblasti regionálneho 
školstva, trendové analýzy, prognózy kvantitatívneho vývoja subsystémov školstva a 
analýzy nezamestnanosti absolventov stredných škôl, podľa študijných odborov a 

učebných odborov a jednotlivých stredných škôl a s tým spojenú aktualizáciu sústavy 
odborov vzdelávania a správu siete škôl a školských zariadení (CVTI SR spravuje sieť 
a zabezpečuje zmeny, úpravy, aktualizáciu, zverejňovanie a priraďovanie učebných 

odborov a študijných odborov v stredných školách), 

b) zabezpečuje štandardizáciu údajov, klasifikáciu odborov vzdelania (KOV), 
prideľovanie číselných kódov novo zavádzaným učebným odborom a študijným 

odborom na základe požiadaviek ministerstva, 

c) analyzuje dátové štandardy Katalógu definícií a číselníkov rezortnej údajovej základne 
a zabezpečuje celoštátne platné číselníky pre Rezortný informačný systém (RIS) a pre 

medzinárodné štatistiky podľa aktuálnej klasifikácie ISCED, 

d) zabezpečuje zber a spracovanie údajov v oblasti mládeže, športu, prevencie sociálno
patologickýchjavov vrátane prípravy výstupov, ročeniek a analytických prehľadov , 
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e) zabezpečuje tvorbu a spracovanie údajov v oblasti vysokého školstva, zabezpečuje a 
aktualizuje číselník študijných odborov a študijných programov vysokých škôl pre 
potreby štatistických zberov, zber, spracovanie a zverejňovanie údajov z prijímacieho 
konania na vysoké školy, realizuje jednorazové, periodicky alebo neperiodicky sa 
opakované analýzy a prieskumy v tejto oblasti (najmä prieskumy uplatnitel'nosti 
absolventov VŠ na trhu práce, požiadavky zamestnávatel'ov na absolventov vysokých 
škôl, študijné programy relevantné pre inteligentný priemysel, podklady do výročnej 
správy o stave vysokých škôl, prehl'ady počtov občanov Slovenskej republiky 
študujúcich v Českej republike), 

f) zverejňuje štatistické ročenky, prehl'ady škôl, časové rady a poskytuje údaje za rezortnú 
štatistiku, štatistické informácie o školstve, výchove a vzdelávaní, starostlivosti 
o mládež, športe a prevencii sociálno-patologických javov, 

g) podiel'a sa na zabezpečení štatistických údajov v oblasti školstva v rámci 
medzinárodného projektu OECD !NES za výkonové ukazovatele v rezorte, za 
financovanie vzdelávania a tvorbu medzinárodne porovnatel'ných ukazovatel'ov pre 
oblasť prieniku vzdelávania s trhom práce pre potreby ročenky "Education at a Glance" 
a spracovaní medzinárodnej štatistiky v súlade s medzinárodnými dohovormi, 

h) vytvára a testuje aplikačné programové vybavenie a webové aplikácie pre zber údajov, 
jeho distribúciu a zaškolenie zamestnancov škôl a školských zariadení na prácu 
s programovým vybavením, 

i) zbiera a kontroluje údaje pre tvorbu informácií, 

j) spracúva výstupy ministerstva pre ústredné orgány štátnej správy a medzinárodnú 
spoluprácu najmä sumáre a analytické zostavy pre ministerstvo a Štatistický úrad 
Slovenskej republiky, 

k) zbiera údaje a pripravuje databázy pre podporu prijímania na vzdelávanie v strednej 
škole, 

l) zabezpečuje činnosti spojené s popularizáciou školstva s dôrazom na študijné odbory 
zamerané na oblasť technických vied a prírodných vied v rámci stredných škôl 
a vysokých škôl. 

Čl. 4 
Iné úlohy CVTI SR 

(l) Okrem úloh a činností vymedzených v čl. 3, CVTI SR plní aj ďalšie úlohy a činnosti podl'a 
poverenia ministerstva. 

(2) CVTI SR ďalej plní úlohy 

a) vo vzťahu k štátnemu rozpočtu,l) 

7) § 14 ods. 5, § 19, § 24, § 26 zákona Č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zák.onov v znení neskorších predpisov. 
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b) pri správe majetku štátu,8) 

c) súvisiace s činnosťou sekretariátu Študentskej rady vysokých škôl. 

(3) 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 hlavných 

úloh, pre ktoré 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, 

t) poskytovanie informácií prostredníctvom internetu z verejne dostupných zdrojov, 

g) reklamné a marketingové služby. 

Čl. S 

Organizačné členenie CVTI SR 

(1) CVTI SR riadi a zajeho činnosť zodpovedá generálny riaditeľ CVTI SR, ktorého vymenúva 

a odvoláva minister školstva, vedy, výskumu a športu. 

(2) CVTI SR sa organizačne člení na sekcie. Sekcie sa členia na odbory a odbor sa môže členiť 

na oddelenia. 

(3) Sekcia je základným organizačným stupňom riadenia a rozhodovania, nositeľom úloh 

CVTI SR podl'a vymedzených okruhov špecifických odborných činností. Generálny riaditeľ 

CVTI SR môže zriadiť samostatný odbor alebo samostatné oddelenie, prípadne iný organizačný 
útvar CVTI SR. 

(4) Vnútornú organizačnú štruktúru CVTI SR, rozsah pôsobnosti a vzájomné vzťahy 

organizačných útvarov CVTI SR, rozsah oprávnení a zodpovednosti vedúcich zamestnancov 
upravuje organizačný poriadok CVTI SR. 

Čl. 6 
Vzt'ahy CVTI SR k ministerstvám, ostatným ústredným orgánom štátnej správy, 

ďalším orgánom a organizádám, právnickým osobám a fyzickým osobám 

(I) CVTI SR pri plnení úloh spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy a ostatnými 

orgánmi. 

' ) § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky Č . 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu. 
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(2) Pri plnení svojich úloh CVTI SR spolupracuje aj s inými právnickými osobami. CVTI SR 

sa môže stať členom slovenských odborných organizácií a medzinárodných odborných 

organizácií. 

(3) CVTI SR v rámci svojej pôsobnosti rieši v spolupráci so zástupcami zamestnancov zásadné 

otázky v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, odmeňovania zamestnancov, sociálneho 

zabezpečenia, ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci a uzatvárania dohôd o spolupráci a 

vzájomných partnerských vzťahoch. 

Čl. 7 
Zrušovacie ustanovenie 

Zrušuje sa Štatút Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky z 19. decembra 

201 3. 

Čl. 8 

T Š · d b ' d '" ' d " ~ fi. 7.",,"2.""2-ento tatut na o u a ucmnost na ..... : .. : .... .. .... ... ... .. . 
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