
















Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  s  účinnosťou  od 1.1. 2014  

vydáva tento dodatok k  zriaďovacej listine Centra vedecko-technických informácií Slovenskej 

republiky zo dňa 25. januára 2002 v znení dodatku č. 1 zo dňa 2. januára 2008 a dodatku č. 2 zo dňa 

12. mája 2008.    

 

Článok I. 

Tento dodatok vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu  a športu Slovenskej republiky 

v nadväznosti na rozhodnutie ministra školstva , vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

o zrušení štátnej rozpočtovej organizácie Ústav informácií  a prognóz školstva  a jej zlúčení s Centrom 

vedecko-technických informácií Slovenskej republiky zo dňa....... 2013. 

 

Článok II. 

Zriaďovateľská listina v znení jej dodatkov sa mení a dopĺňa nasledovne:  

1/ 

Článok. III, Základné verejnoprospešné činnosti a predmet činnosti , bod 1,   sa dopĺňa o písmená  k) 

až  m) takto:  

ka) je ústredným informačným centrom rezortu MŠVVaŠ SR, základným informačným 

pracoviskom MŠVVaŠ SR a ním ústredne riadených organizácií, ktoré zabezpečuje 

prevádzkovanie časti štátneho informačného systému v pôsobnosti MŠVVaŠ SR, 

kb) odvetvovým, výskumným, metodicko-koordinačným pracoviskom jednotného 

a komplexného informačného systému rezortu 

kc) výskumným a koncepčným pracoviskom v oblasti rozvoja a prognózovania školstva, tvorby 

koncepcie regionálneho, vysokoškolského a celoživotného vzdelávania, výskumu rezortu, 

starostlivosti o mládež, šport, prevenciu  a ekonomiky vzdelávania, 

kd) rezortným pracoviskom prieskumu, výskumu a analýz výchovy a formovania osobností 

žiakov a študentov, 

ke) koncepčným metodicko-koordinačným pracoviskom tvorby a zabezpečovania rezortného 

plánu výskumu a výskumnej činnosti v oblastiach mládeže, celoživotného vzdelávania 

a celoživotného poradenstva, 

kf) ústredným pracoviskom propagácie a poskytovania informácií o školstve, vede, výchove 

a vzdelávaní, starostlivosti o mládež v SR, šport, prevenciu a financovanie školstva 

a je gestorom poskytovania týchto informácií pre UNESCO, OECD, OSN, EUROSTAT  a  pre 

ďalšie spolupracujúce organizácie v zahraničí, 

kg) odvetvovým doškoľovacím pracoviskom zamestnancov informačných systémov v rezorte, 



kh) ústredným múzeom školstva a metodicko-koordinačným pracoviskom v tejto oblasti, 

ki) zabezpečovateľom činnosti poradných zborov rezortu, vyplývajúcich z realizácie funkcií 

vyplávajúcich z bodov kc) a kg), 

kj) spracovateľským pracoviskom informácií v oblasti finančného zabezpečenia vzdelávania zo 

všetkých kapitol a v oblasti tvorby špeciálnych informácií pre riadenie a pre medzinárodné 

vykazovanie, 

kk) zodpovedným pracoviskom za koordináciu činností spojených s realizáciou  projektov 

v rámci štrukturálnych fondov EÚ, 

kl) školským výpočtovým strediskom na podporu rezortného informačného systému a ďalšieho 

vzdelávania pedagogických a nepedagogických zamestnancov v oblasti informačných 

a komunikačných technológií, 

km) zabezpečovateľom prípravy digitálneho obsahu na podporu výchovy a vzdelávania, 

kn)  zabezpečovateľom poskytovania štipendií žiakom stredných škôl a žiakom špeciálnych škôl, 

ko) zabezpečovateľom činnosti sekretariátu Študentskej rady vysokých škôl v súlade s ich 

štatútom. 

l)  Buduje, prevádzkuje a rozvíja Vedecko-výskumné protónové centrum, ako detašované 

pracovisko CVTI SR so sídlom v areáli ÚVN Ružomberok a koordinuje súvisiace výskumno-

vývojové aktivity a odborné činnosti. 

m) Zabezpečuje chod Styčnej kancelárie SR pre európsku spoluprácu v oblasti výskumu, vývoja 

a inovácií v Bruseli a koordinuje sieť Národných kontaktných bodov (National Contact 

Points) za SR pre jednotlivé priority rámcových programov EÚ. 

 

2/  

V Článku III, sa dopĺňajú body 2.,3., 4. a 5., ktoré znejú nasledovne:  

„2/ Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky je v súlade s ustanovením     § 28, 

ods. 2 zák. 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 zák. č. 278/1993 Z.z. o 

správe majetku štátu. 

 

3/   Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky zhromažď uje  a tvorí informácie 

pre podporu riadenia a rozvoja v oblastiach patriacich do správnej kompetencie Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( ďalej len MŠVVaŠ SR ).“ 

4/ Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky plní funkciu Vedecko-výskumného 

protónového centra (VPC). 

5/  Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky plní funkciu Styčnej kancelárie SR 

pre výskum a vývoj v Bruseli.“ 

3/  

Článok  IV, Označenie štatutárneho orgánu, znie:  

„Štatutárnym orgánom je generálny riaditeľ, ktorého ustanovuje a odvoláva minister školstva, vedy, 

výskum a športu Slovenskej republiky.“ 

 

4/  

Článok VI, Vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý organizácia spravuje sa dopĺňa  

 v časti vymedzujúcej nehnuteľný majetok takto:   

 budova ÚIPŠ nachádzajúca sa v Bratislave, Staré grunty 52, evidovaná na LV č.3404 
súp.č.5689 postavená na parcele registra C, číslo parcely 2940/21, vedenom Okresným 
úradom Bratislava, katastrálnym odborom v obci Bratislava m.č. Karlova Ves, katastrálne 
územie Karlova Ves,  

 budova ŠVS Liptovský Mikuláš na ul. Hurbanova 6, zapísaná na LV č. 4888, katastrálne územie 
Liptovský Mikuláš a pozemok pod budovou parcelné č. 320/1, 320/2, 320/3, 320/4, 

 budova – ubytovňa v správe ŠVS Liptovský Mikuláš v obci Liptovský Hrádok, zapísaná na LV č. 
10011, katastrálne územie Dovalovo a pozemok pod budovou parcelné č. 1636/2 a 1636/5, 

 budova ŠVS Piešťany na ul. Bernolákova č. 14, budova na ul. Bernolákova č.3, budova Domov 
mládeže na ul. Bratislavská č. 141, budovy zapísané na LV č. 3002, katastrálne územie 
Piešťany a pozemky pod budovami parcelné číslo 6218, 6242 a 10122, 

 budovy ŠVS Banská Bystrica na ul. Tajovského 25, zapísané na LV č. 5108, katastrálne územie 
Banská Bystrica a pozemky pod budovami parcelné č. 3456/29, 3456/32, 3456/66, 3456/67, 
3456/68 a 3456/69, 

 budova ŠVS Bratislava na ul. Štetinova 2, zapísaná na LV č. 7871, katastrálne územie Staré 
mesto, Bratislava a pozemok pod budovou parcelné č. 3340/2. 





Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej  republiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatok č. 3 

k zriaďovacej listine štátnej príspevkovej  organizácie  

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bratislava, december 2013   

 

 

 



Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  s  účinnosťou  od 1.1. 2014  

vydáva tento dodatok k  zriaďovacej listine Centra vedecko-technických informácií Slovenskej 

republiky zo dňa 25. januára 2002 v znení dodatku č. 1 zo dňa 2. januára 2008 a dodatku č. 2 zo dňa 

12. mája 2008.    

 

Článok I. 

Tento dodatok vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu  a športu Slovenskej republiky 

v nadväznosti na rozhodnutie ministra školstva , vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

o zrušení štátnej rozpočtovej organizácie Ústav informácií  a prognóz školstva  a jej zlúčení s Centrom 

vedecko-technických informácií Slovenskej republiky zo dňa 5. decembra 2013. 

 

Článok II. 

Zriaďovateľská listina v znení jej dodatkov sa mení a dopĺňa nasledovne:  

1/ 

Článok. III, Základné verejnoprospešné činnosti a predmet činnosti , bod 1,   sa dopĺňa o písmená  k) 

až  m) takto:  

ka) je ústredným informačným centrom rezortu MŠVVaŠ SR, základným informačným 

pracoviskom MŠVVaŠ SR a ním ústredne riadených organizácií, ktoré zabezpečuje 

prevádzkovanie časti štátneho informačného systému v pôsobnosti MŠVVaŠ SR, 

kb) odvetvovým, výskumným, metodicko-koordinačným pracoviskom jednotného 

a komplexného informačného systému rezortu 

kc) výskumným a koncepčným pracoviskom v oblasti rozvoja a prognózovania školstva, tvorby 

koncepcie regionálneho, vysokoškolského a celoživotného vzdelávania, výskumu rezortu, 

starostlivosti o mládež, šport, prevenciu  a ekonomiky vzdelávania, 

kd) rezortným pracoviskom prieskumu, výskumu a analýz výchovy a formovania osobností 

žiakov a študentov, 

ke) koncepčným metodicko-koordinačným pracoviskom tvorby a zabezpečovania rezortného 

plánu výskumu a výskumnej činnosti v oblastiach mládeže, celoživotného vzdelávania 

a celoživotného poradenstva, 

kf) ústredným pracoviskom propagácie a poskytovania informácií o školstve, vede, výchove 

a vzdelávaní, starostlivosti o mládež v SR, šport, prevenciu a financovanie školstva 

a je gestorom poskytovania týchto informácií pre UNESCO, OECD, OSN, EUROSTAT  a  pre 

ďalšie spolupracujúce organizácie v zahraničí, 

kg) odvetvovým doškoľovacím pracoviskom zamestnancov informačných systémov v rezorte, 



kh) ústredným múzeom školstva a metodicko-koordinačným pracoviskom v tejto oblasti, 

ki) zabezpečovateľom činnosti poradných zborov rezortu, vyplývajúcich z realizácie funkcií 

vyplávajúcich z bodov kc) a kg), 

kj) spracovateľským pracoviskom informácií v oblasti finančného zabezpečenia vzdelávania zo 

všetkých kapitol a v oblasti tvorby špeciálnych informácií pre riadenie a pre medzinárodné 

vykazovanie, 

kk) zodpovedným pracoviskom za koordináciu činností spojených s realizáciou  projektov 

v rámci štrukturálnych fondov EÚ, 

kl) školským výpočtovým strediskom na podporu rezortného informačného systému a ďalšieho 

vzdelávania pedagogických a nepedagogických zamestnancov v oblasti informačných 

a komunikačných technológií, 

km) zabezpečovateľom prípravy digitálneho obsahu na podporu výchovy a vzdelávania, 

kn)  zabezpečovateľom poskytovania štipendií žiakom stredných škôl a žiakom špeciálnych škôl, 

ko) zabezpečovateľom činnosti sekretariátu Študentskej rady vysokých škôl v súlade s ich 

štatútom. 

l)  Buduje, prevádzkuje a rozvíja Vedecko-výskumné protónové centrum, ako detašované 

pracovisko CVTI SR so sídlom v areáli ÚVN Ružomberok a koordinuje súvisiace výskumno-

vývojové aktivity a odborné činnosti. 

m) Zabezpečuje chod Styčnej kancelárie SR pre európsku spoluprácu v oblasti výskumu, vývoja 

a inovácií v Bruseli a koordinuje sieť Národných kontaktných bodov (National Contact 

Points) za SR pre jednotlivé priority rámcových programov EÚ. 

 

2/  

V Článku III, sa dopĺňajú body 2.,3., 4. a 5., ktoré znejú nasledovne:  

„2/ Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky je v súlade s ustanovením     § 28, 

ods. 2 zák. 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 zák. č. 278/1993 Z.z. o 

správe majetku štátu. 

 

3/   Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky zhromažď uje  a tvorí informácie 

pre podporu riadenia a rozvoja v oblastiach patriacich do správnej kompetencie Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( ďalej len MŠVVaŠ SR ).“ 

4/ Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky plní funkciu Vedecko-výskumného 

protónového centra (VPC). 

5/  Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky plní funkciu Styčnej kancelárie SR 

pre výskum a vývoj v Bruseli.“ 

3/  

Článok  IV, Označenie štatutárneho orgánu, znie:  

„Štatutárnym orgánom je generálny riaditeľ, ktorého ustanovuje a odvoláva minister školstva, vedy, 

výskum a športu Slovenskej republiky.“ 

 

4/  

Článok VI, Vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý organizácia spravuje sa dopĺňa  

 v časti vymedzujúcej nehnuteľný majetok takto:   

 budova ÚIPŠ nachádzajúca sa v Bratislave, Staré grunty 52, evidovaná na LV č.3404 
súp.č.5689 postavená na parcele registra C, číslo parcely 2940/21, vedenom Okresným 
úradom Bratislava, katastrálnym odborom v obci Bratislava m.č. Karlova Ves, katastrálne 
územie Karlova Ves,  

 budova ŠVS Liptovský Mikuláš na ul. Hurbanova 6, zapísaná na LV č. 4888, katastrálne územie 
Liptovský Mikuláš a pozemok pod budovou parcelné č. 320/1, 320/2, 320/3, 320/4, 

 budova – ubytovňa v správe ŠVS Liptovský Mikuláš v obci Liptovský Hrádok, zapísaná na LV č. 
10011, katastrálne územie Dovalovo a pozemok pod budovou parcelné č. 1636/2 a 1636/5, 

 budova ŠVS Piešťany na ul. Bernolákova č. 14, budova na ul. Bernolákova č.3, budova Domov 
mládeže na ul. Bratislavská č. 141, budovy zapísané na LV č. 3002, katastrálne územie 
Piešťany a pozemky pod budovami parcelné číslo 6218, 6242 a 10122, 

 budovy ŠVS Banská Bystrica na ul. Tajovského 25, zapísané na LV č. 5108, katastrálne územie 
Banská Bystrica a pozemky pod budovami parcelné č. 3456/29, 3456/32, 3456/66, 3456/67, 
3456/68 a 3456/69, 

 budova ŠVS Bratislava na ul. Štetinova 2, zapísaná na LV č. 7871, katastrálne územie Staré 
mesto, Bratislava a pozemok pod budovou parcelné č. 3340/2. 
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