
Bratislava dňa 13.12.2018  
Číslo:     k 367/G/12/2009 

 
 

D O D A T O K  č. 5 
 
 

k zriaďovacej listine 
Centra spoločných činností Slovenskej akadémie vied 

č. 367/G/12/2009 zo dňa 05.05.2009 
 

 
Zriaďovacia listina Centra spoločných činností Slovenskej akadémie vied č. 367/G/12/2009 zo 
dňa 5.5.2009 sa na základe uznesenia predsedníctva Slovenskej akadémie vied č. 566.C zo dňa 
13.12.2018 s účinnosťou od 13.12.2018 

 
mení takto: 

 
Články I, II, III, IV, V, VI, VII znejú nasledovne: 

 
 

ČI. I 
Všeobecné ustanovenia 

 
(1) Zriaďuje sa Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied (skrátene: Centrum 

spoločných činností SAV alebo CSČ SAV) (ďalej tiež „organizácia“). Sídlo 
organizácie je Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava; IČO organizácie je 00398144.  

(2) Zriaďovateľom organizácie je Slovenská akadémia vied (sídlo: Štefánikova 49, 814 38 
Bratislava; IČO: 000 378 69) (ďalej tiež „SAV“). 

(3) Organizácia je príspevkovou organizáciou. 
(4) Štatutárnym orgánom organizácie je riaditeľ.  
(5) Organizácia sa zriaďuje na dobu neurčitú. 
 

Čl. II 
Organizačná štruktúra 

 
(1) Organizácia sa člení na tieto organizačné zložky: 
 

a) Centrum spoločných činností SAV, Encyklopedický ústav; sídlo: Bradáčova 7, 
851 02 Bratislava (skrátene: CSČ SAV - EnÚ), 

b) Centrum spoločných činností SAV, Kongresové centrum ACADEMIA, Stará 
Lesná; sídlo: Stará Lesná 176, 059 60 Tatranská Lomnica (skrátene: CSČ SAV - 
KC ACADEMIA), 

c) Centrum spoločných činností SAV, Kongresové centrum Smolenice; sídlo: 
Zámocká 18, 919 04 Smolenice (skrátene: CSČ SAV - KC Smolenice), 

d) Centrum spoločných činností SAV, Technicko-hospodárska správa ústavov 
spoločenských vied SAV v Bratislave; sídlo: Klemensova 19, 813 64 Bratislava 
(skrátene: CSČ SAV - THS ÚSV SAV), 

e) Centrum spoločných činností SAV, Ústredný archív Slovenskej akadémie vied; 
sídlo: Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava (skrátene: CSČ SAV - ÚA SAV), 

f) Centrum spoločných činností SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie 
vied; sídlo: Dúbravská cesta 5820/9, 841 04  Bratislava (skrátene: CSČ SAV -  
VEDA, vydavateľstvo SAV), 



g) Centrum spoločných činností SAV, Výpočtové stredisko; sídlo: Dúbravská cesta 
9, 845 35 Bratislava (skrátene: CSČ SAV - VS) a 

h) Centrum spoločných činností SAV, Správa účelových zariadení SAV, sídlo: 
Dúbravská cesta 9,  841 04 Bratislava (skrátene: CSČ SAV - SÚZ SAV). 

 
(2) Organizačnú štruktúru organizácie podrobnejšie upravuje Organizačný poriadok 

organizácie, ktorý vydáva riaditeľ po vyjadrení vedenia 1. oddelenia vied Slovenskej 
akadémie vied. 
 

ČI. III 
Historický vývoj organizácie 

 
(1) Na základe uznesenia číslo VI/1 zo dňa 22.6.1959 s účinnosťou od 1.7.1959 bol 

zriadený Encyklopedický kabinet Slovenskej akadémie vied ako špeciálne 
encyklopedické pracovisko. Na základe uznesenia predsedníctva Slovenskej akadémie 
vied č. 23/6 zo dňa 31.8.1970 s účinnosťou od 1.1.1971 bol premenovaný na 
Encyklopedický ústav Slovenskej akadémie vied. Dňa 17.12.1992 s účinnosťou od 
1.1.1993 bola schválená príspevková forma financovania Encyklopedického ústavu 
Slovenskej akadémie vied. 

(2) Domov vedeckých pracovníkov Slovenskej akadémie vied bol zriadený 18.6.1953 
zákonom o Slovenskej akadémii vied. Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied 
uznesením č. 172 zo dňa 17.12.1992 s účinnosťou od 1.1.1993 schválilo zmenu formy 
financovania Domova vedeckých pracovníkov SAV Smolenice z rozpočtovej na 
príspevkovú. Názov Domov vedeckých pracovníkov Slovenskej akadémie vied bol 
uznesením predsedníctva Slovenskej akadémie vied č. 190 zo dňa 21.12.1995 zmenený 
na Kongresové centrum Slovenskej akadémie vied. Uznesením predsedníctva 
Slovenskej akadémie vied č. 156 zo dňa 27.10.2005 Kongresové centrum SAV zaniklo 
splynutím s Technicko-hospodárskou správou ústavou SAV Košice. Kongresové 
centrum Slovenskej akadémie vied Smolenice bolo zriadené uznesením predsedníctva 
Slovenskej akadémie vied č. 63 zo dňa 10.9.2009 ako servisná organizácia. 

(3) Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied Slovenskej akadémie vied 
(ďalej tiež „THS ÚSV SAV") bola zriadená v roku 1943 ako ekonomicko-technický 
odbor Slovenskej akadémie vied a umení. Dňom 18.6.1953 bola včlenená do Slovenskej 
akadémie v zmysle zákona č. 1/1953 Zb. v platnom znení ako Technicko-hospodárska 
správa ústavov spoločenských vied Slovenskej akadémie vied. Predsedníctvo Slovenskej 
akadémie vied uznesením č. 424 zo dňa 29.4.2002 s účinnosťou od 8.10.2002 schválilo 
novú zriaďovaciu listinu THS ÚSV SAV ako servisnú organizáciu s rozpočtovou 
formou hospodárenia, ktorá zabezpečuje pre pridelené vedecké a servisné organizácie 
III. oddelenia vied SAV hospodársko-správnu činnosť. Uznesením predsedníctva 
Slovenskej akadémie vied č. 818 zo dňa 1.3.2012 bola aktualizovaná zriaďovacia listina 
THS ÚSV SAV ako servisnej organizácie s rozpočtovou formou hospodárenia, ktorá 
zabezpečuje pre pridelené vedecké organizácie, špecializované pracoviská a servisné 
organizácie III. oddelenia vied SAV ekonomickú a technicko-prevádzkovú činnosť. 

(4) Archív Slovenskej akadémie vied zriadilo predsedníctvo Slovenskej akadémie vied na 
svojom zasadnutí dňa 24.9.1962 s účinnosťou od 1.1.1963. Uznesením predsedníctva 
Slovenskej akadémie vied dňa 15.11.1971 bol s účinnosťou od 1.1.1972 premenovaný 
na Ústredný archív Slovenskej akadémie vied. Od 1.1.1985 bol rozhodnutím 
predsedníctva Slovenskej akadémie vied zo dňa 24.10.1984 začlenený do 
novovzniknutého Informačného centra Slovenskej akadémie vied, z ktorého ho 
predsedníctvo Slovenskej akadémie vied na základe rozhodnutia z 26.3.1987 s 
účinnosťou od 1.7.1987 vyčlenilo a zriadilo opäť ako samostatné pracovisko Slovenskej 
akadémie vied. Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied dňa 24.9.2002 uznesením 



424.C rozhodlo o vydaní zriaďovacej listiny, v ktorej bol Ústredný archív Slovenskej 
akadémie vied zaradený medzi špecializované organizácie Slovenskej akadémie vied s 
rozpočtovou formou hospodárenia. 

(5) Vydavateľstvo VEDA vzniklo v roku 1943 ako vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 
a umení. V roku 1953 bolo Vydavateľstvo začlenené do Slovenskej akadémie vied. 
Uznesením predsedníctva Slovenskej akadémie vied č. 304 z 2.4.1973 s účinnosťou od 
2.7.1973 sa zmenil názov vydavateľstva na V E D A, vydavateľstvo Slovenskej 
akadémie vied. Uznesením predsedníctva Slovenskej akadémie vied č. 349 z 27.6.1991 
bol zmenený predmet činnosti vydavateľstva. Uznesením predsedníctva Slovenskej 
akadémie vied č. 617 zo 14.8.2000 s účinnosťou od 1.9.2000 sa zlúčila V E D A ,  
vydavateľstvo Slovenskej akadémie, vied s Polygrafiou vedeckej literatúry a časopisov 
Slovenskej akadémie vied do novej organizácie s názvom VEDA, vydavateľstvo 
Slovenskej akadémie vied. 

(6) Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied vzniklo na základe uznesenia 
predsedníctva Slovenskej akadémie vied č. 1160 zo dňa 23.3.1976 s účinnosťou od 
1.4.1976. Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied uznesením č. 172 zo dňa 17.12.1992 
s účinnosťou od 1.1.1993 schválilo zmenu formy financovania Výpočtového strediska 
Slovenskej akadémie vied z rozpočtovej na príspevkovú. Predsedníctvo Slovenskej 
akadémie vied uznesením č. 990 zo dňa 10.6.2004 schválilo zmenu formy financovania 
Výpočtového strediska Slovenskej akadémie vied z príspevkovej na rozpočtovú. 
Predsedníctvo SAV uznesením č. 913 zo dňa 4.12.2007 zmenilo formu hospodárenia 
Výpočtového strediska Slovenskej akadémie vied z rozpočtovej na príspevkovú. 

(7) Uznesením č. 286 zo dňa 1.3.2018 predsedníctvo Slovenskej akadémie vied schválilo 
zámer zlúčenia Ústredného archívu SAV, Kongresového centra Slovenskej akadémie 
vied Smolenice, THS ÚSV SAV, VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 
Encyklopedického ústavu Slovenskej akadémie vied a Výpočtového strediska 
Slovenskej akadémie vied, pričom k 1.5.2018 dochádza k zrušeniu týchto organizácií 
bez likvidácie a ich právnym nástupcom sa stalo Výpočtové stredisko Slovenskej 
akadémie vied ako príspevková organizácia. Uznesením č. 303.C zo dňa 21.3.2018 
predsedníctvo Slovenskej akadémie vied schválilo zlúčenie podľa predchádzajúcej vety 
a súčasne s účinnosťou k 1.5.2018 zmenilo názov Výpočtového strediska Slovenskej 
akadémie vied na Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied. 

(8) Uznesením predsedníctva Slovenskej akadémie vied č. 87 z 30.6.1988 s účinnosťou od 
1.1.1989 bol zriadený Domov vedeckých pracovníkov SAV Stará Lesná. Predsedníctvo 
Slovenskej akadémie vied uznesením č. 172 zo dňa 17.12.1992 s účinnosťou od 
1.1.1993 schválilo zmenu formy financovania Domova vedeckých pracovníkov SAV 
Stará Lesná z rozpočtovej na príspevkovú. Uznesením predsedníctva Slovenskej 
akadémie vied č. 439 z 30.11.1993 s účinnosťou od 1.1.1994 bol zmenený názov 
Domova vedeckých pracovníkov SAV Stará Lesná na HOTEL ACADEMIA Stará 
Lesná. Uznesením predsedníctva Slovenskej akadémie vied č. 514 z 21.3.2000 bol 
zmenený názov na Kongresové centrum ACADEMIA Stará Lesná. Uznesením 
predsedníctva Slovenskej akadémie vied č. 156C zo dňa 27.10.2005 s účinnosťou od 
1.1.2006 sa rozhodlo o splynutí Kongresového centra SAV ACADEMIA Stará Lesná s 
Technicko-hospodárskou správou ústavov Slovenskej akadémie vied. Na základe 
uznesenia predsedníctva Slovenskej akadémie vied zo dňa 26.3.2018 sa Technicko-
hospodárska správa ústavov Slovenskej akadémie vied ku dňu 30.4.2018 zrušuje bez 
likvidácie v dôsledku rozdelenia. Majetok a súvisiace práva a záväzky Technicko-
hospodárskej správy ústavov Slovenskej akadémie vied, organizačnej zložky 
Kongresové centrum SAV ACADEMIA Stará Lesná, prechádzajú 1.5.2018 na Centrum 
spoločných činností Slovenskej akadémie vied. 

(9) Uznesením predsedníctva Slovenskej akadémie vied č. 340 zo dňa 12.4.2018 bola s 
účinnosťou od 1.5.2018 zriadená servisná organizácia Správa účelových zariadení 



Slovenskej akadémie vied s príspevkovou formou hospodárenia. Uznesením č. 370.C zo 
dňa 10.05.2018 predsedníctvo Slovenskej akadémie vied schválilo zlúčenie Správy 
účelových zariadení Slovenskej akadémie vied s Centrom spoločných činností 
Slovenskej akadémie vied k 1.6.2018, v dôsledku čoho sa Správa účelových zariadení 
Slovenskej akadémie vied zrušuje bez likvidácie a jej právnym nástupcom sa stáva 
Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied. 

 
Čl. IV 

Predmet činnosti 
 
(1) Predmetom hlavnej činnosti organizačnej zložky Centrum spoločných činností SAV, 

Encyklopedický ústav, je: 
 
a) zabezpečovanie a správa infraštruktúry výskumu a vývoja, ktorú bude organizačná 

zložka využívať, 
b) získavanie, spracúvanie a šírenie informácií z oblasti vedy a techniky; vydávanie 

Encyclopaedia Beliana a udržiavanie a rozširovanie jej webovej verzie; príprava, 
spracúvanie a vydávanie pôvodných knižných encyklopedických diel a slovníkov 
a ich webových foriem, 

c) rozpracúvanie metodologických otázok encyklopedickej tvorby a budovanie 
potrebnej dokumentačnej databázy, a 

d) spolupráca v oblasti encyklopedickej tvorby s vysokými školami, ostatnými 
fyzickými a právnickými osobami. 

 
(2) Predmetom hlavnej činnosti organizačnej zložky Centrum spoločných činností SAV, 

Kongresové centrum ACADEMIA, Stará Lesná, je: 
 
a) zabezpečovanie a správa infraštruktúry výskumu a vývoja, ktorú bude organizačná 

zložka využívať, pre potreby SAV, organizácií SAV a ich zamestnancov, 
b) zabezpečovanie a správa infraštruktúry výskumu a vývoja, ktorú bude organizačná 

zložka využívať, a 
c) získavanie, spracúvanie a šírenie informácií z oblasti vedy a techniky. 

 
(3) Predmetom podnikateľskej činnosti organizačnej zložky Centrum spoločných činností 

SAV, Kongresové centrum ACADEMIA, Stará Lesná, je: 
 
a) kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo 

iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 
b) organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, 
c) ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností, 
d) poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu 

konzumáciu, 
e) prevádzkovanie výdajne stravy, 
f) poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských 

podujatiach, 
g) sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, 
h) služby požičovní, 
i) prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu 

a rekondíciu, masérske služby, 
j) poskytovanie nepravidelnej osobnej dopravy, vykonávanej cestnými osobnými 

motorovými vozidlami, ktoré majú okrem miesta vodiča 7 miest na sedenie 
k) prenájom hnuteľných vecí, 



l) prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb 
spojených s prenájmom, 

m) poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve,  
n) získavanie, spracúvanie a šírenie informácií z oblasti vedy a techniky a 
o) zabezpečovanie a správa infraštruktúry výskumu a vývoja. 

 
(4) Predmetom hlavnej činnosti organizačnej zložky Centrum spoločných činností SAV, 

Kongresové centrum Smolenice, je: 
 

a) zabezpečovanie a správa infraštruktúry výskumu a vývoja, ktorú bude organizačná 
zložka využívať, pre potreby SAV, organizácií SAV a ich zamestnancov, 

b) zabezpečovanie a správa infraštruktúry výskumu a vývoja, ktorú bude organizačná 
zložka využívať, a 

c) získavanie, spracúvanie a šírenie informácií z oblasti vedy a techniky. 
 
(5) Predmetom podnikateľskej činnosti organizačnej zložky Centrum spoločných činností 

SAV, Kongresové centrum Smolenice, je:  
 
a) kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo 

iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 
b) organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, 
c) ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností, 
d) poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu 

konzumáciu, 
e) prevádzkovanie výdajne stravy, 
f) poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských 

podujatiach, 
g) sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, 
h) služby požičovní, 
i) prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu 

a rekondíciu, 
j) masérske služby, 
k) poskytovanie nepravidelnej osobnej dopravy vykonávanej cestnými osobnými 

motorovými vozidlami, ktoré majú okrem miesta vodiča najviac 7 miest na 
sedenie, 

l) prenájom hnuteľných vecí, 
m) prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb 

spojených s prenájmom, 
n) poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve,  
o) získavanie, spracúvanie a šírenie informácií z oblasti vedy a techniky, a 
p) zabezpečovanie a správa infraštruktúry výskumu a vývoja. 

 
(6) Predmetom hlavnej činnosti organizačnej zložky Centrum spoločných činností SAV, 

Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied v Bratislave, je: 
 
a) zabezpečovanie a správa infraštruktúry výskumu a vývoja, ktorú bude organizačná 

zložka využívať, a 
b) zabezpečovanie a správa infraštruktúry výskumu a vývoja pre pridelené 

organizácie SAV alebo ich organizačné zložky, a to najmä vykonávanie činností 
v oblasti: 

 
i) rozpočtovníctva, finančníctva a účtovníctva, 



ii) vedenia všetkých príjmov a všetkých výdavkov v systéme Štátnej 
pokladnice (ŠP) a vedenia pokladne, 

iii) úhrady všetkých výdavkov v systéme ŠP, 
iv) účtovania finančných prostriedkov z domácich a cudzích grantov, 
v) evidencie a správy majetku, 
vi) evidencie a spracovania agendy súvisiacej s cestovnými výdavkami, 
vii) tuzemských a zahraničných pracovných ciest, 
viii) personálnej a mzdovej agendy,  
ix) technicko-prevádzkovej a správnej činnosti, 
x) správy nehnuteľností, ich opráv a údržby, starostlivosť o ZF, 
xi) prevádzky autodopravy a zúčtovania PHM, 
xii) závodného stravovania v budove na Klemensovej ulici č. 19 v Bratislave, 
xiii) požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a civilnej 

ochrany a 
xiv) metodickej pomoci pri verejnom obstarávaní. 

 
(7) Predmetom hlavnej činnosti organizačnej zložky Centrum spoločných činností SAV, 

Ústredný archív Slovenskej akadémie vied, je: 
 

a) uskutočňovanie výskumu v odboroch: Archívnictvo a pomocné vedy historické 
(060107), Dejiny vied a techniky (060106), História (060101), Slovenské dejiny 
(060108), Všeobecné dejiny (060109), Ostatné príbuzné odbory historických vied 
a archeológie (060199), 

b) zabezpečovanie a správa infraštruktúry výskumu a vývoja, ktorú bude organizačná 
zložka využívať, 

c) získavanie, spracúvanie a šírenie informácií z oblasti vedy a techniky a poznatkov 
z vlastného výskumu a vývoja, a to v odboroch uvedených v písmene a), 

d) spolupráca v oblasti vedy a techniky s vysokými školami, ostatnými právnickými 
osobami uskutočňujúcimi výskum a vývoj a s podnikateľmi, a to v odboroch 
uvedených v písmene a), a 

e) vykonávanie činností podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach 
a o doplnení niektorých zákonov. 

 
(8) Predmetom hlavnej činnosti organizačnej zložky Centrum spoločných činností SAV, 

VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, je: 
 
a) zabezpečovanie a správa infraštruktúry výskumu a vývoja, ktorú bude organizačná 

zložka využívať,  
b) získavanie, spracúvanie a šírenie informácií z oblasti vedy a techniky; pre výkon 

tejto činnosti môže vytvárať spoločné pracoviská s inými organizáciami 
pôsobiacimi v oblasti vedy a techniky (napr. Trnavská univerzita v Trnave), 

c) vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce, najmä pre 
organizácie SAV a iné organizácie pôsobiace v oblasti vedy a techniky,  

d) fotografické služby, najmä pre organizácie SAV a iné organizácie pôsobiace 
v oblasti vedy a techniky, 

e) kúpa tovaru na účely predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným 
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 

f) predaj konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom 
živnosti (veľkoobchod) tlače, časopisov, novín, kníh, zvukových a 
audiovizuálnych záznamov, nenahratých nosičov záznamov, kancelárskych 
potrieb, školských potrieb, tapiet, špeciálnych papierov, papierových hygienických 



výrobkov vlastnej výroby, pre organizácie SAV a iné organizácie pôsobiace 
v oblasti vedy a techniky,   

g) sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, najmä pre 
organizácie SAV a iné organizácie pôsobiace v oblasti vedy a techniky, 

h) reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, najmä pre 
organizácie SAV a iné organizácie pôsobiace v oblasti vedy a techniky, a 

i) organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, najmä pre 
organizácie SAV a iné organizácie pôsobiace v oblasti vedy a techniky. 

 
(9) Predmetom podnikateľskej činnosti organizačnej zložky Centrum spoločných činností 

SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, je: 
 

a) vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce, 
b) fotografické služby, 
c) kúpa tovaru na účely predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným 

prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 
d) predaj konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom 

živnosti (veľkoobchod) tlače, časopisov, novín, kníh, zvukových a 
audiovizuálnych záznamov, nenahratých nosičov záznamov, kancelárskych 
potrieb, školských potrieb, tapiet, špeciálnych papierov a papierových 
hygienických výrobkov vlastnej výroby, 

e) sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby,  
f) reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, 
g) organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí,  

 
(10) Predmetom hlavnej činnosti organizačnej zložky Centrum spoločných činností SAV, 

Výpočtové stredisko, je: 
 
a) uskutočňovanie výskumu v odboroch: Teoretická informatika (aj pre prírodné 

vedy) (020301),  Aplikovaná informatika (020302), Softvérové inžinierstvo (aj pre 
prírodné vedy) (020303), Ostatné príbuzné odbory informačných a 
komunikačných technológií (020399), 

b) zabezpečovanie a správa infraštruktúry výskumu a vývoja, ktorú bude organizačná 
zložka využívať, 

c) zabezpečovanie a správa infraštruktúry výskumu a vývoja pre iné organizácie 
SAV alebo ich organizačné zložky; rozsah, v akom zabezpečuje a spravuje 
infraštruktúru výskumu a vývoja iných organizácií SAV alebo ich organizačných 
zložiek, a obsah vzájomných práv a povinností pri výkone tejto činnosti, upravujú 
zmluvy, 

d) získavanie, spracúvanie a šírenie informácií z oblasti vedy a techniky a poznatkov 
z vlastného výskumu a vývoja, a to v odboroch uvedených v písmene a), 

e) spolupráca v oblasti vedy a techniky s vysokými školami, ostatnými právnickými 
osobami uskutočňujúcimi výskum a vývoj a s podnikateľmi, a to v odboroch 
uvedených v písmene a). 

f) plnenie úloh podporujúcich riešenie vedecko-výskumných projektov Slovenskej 
akadémie vied a vysokých škôl zabezpečovaním rozvoja a využitia technického a 
programového vybavenia informačnej infraštruktúry SAV, 

g) budovanie a prevádzkovanie počítačovej siete v úzkej súčinnosti s vysokými 
školami a zabezpečovanie prenosu informácií medzi organizáciami SAV, medzi 
SAV a vysokými školami, medzi SAV a spolupracujúcimi inštitúciami v SR a 
v zahraničí, 



h) zabezpečovanie prevádzky superpočítačových systémov pre vedecko-technické 
výpočty a poskytovanie strojového času pre potreby organizácií SAV a vysokých 
škôl, 

i) budovanie, zabezpečovanie prevádzky a rozvíjanie internetových systémov 
vzájomnej informovanosti v SAV, medzi SAV a vysokými školami, medzi SAV a 
vedeckými inštitúciami v SR a vo svete, 

j) koordinovanie rozvoja počítačovej siete a superpočítačov v SAV na celoštátnej 
úrovni, 

k) poskytovanie konzultácií k základnému programovému vybaveniu a k využívaniu 
spoločných výpočtových a komunikačných prostriedkov, ktoré prevádzkuje, 

l) zabezpečovanie publikovania výsledkov svojej činnosti v periodickej a 
neperiodickej tlači, 

m) zabezpečovanie vzdelávanie v oblasti informačných technológii používaných 
v SAV, a 

n) prezentovanie historických počítačov vyvinutých alebo používaných najmä v SAV 
a v spolupracujúcich organizáciách (v rámci vedecko-popularizačných aktivít). 

 
(11) Predmetom hlavnej činnosti organizačnej zložky Centrum spoločných činností SAV, 

Správa účelových zariadení SAV, je: 
 
a) zabezpečovanie a správa infraštruktúry výskumu a vývoja, ktorú bude organizačná 

zložka využívať, 
b) zabezpečovanie a správa vybranej infraštruktúry výskumu a vývoja, ku ktorej má 

právo správy majetku štátu SAV, a 
c) zabezpečovanie a správa infraštruktúry výskumu a vývoja pre vybrané organizácie 

SAV alebo ich organizačné zložky pôsobiace v areáli SAV na Dúbravskej ceste č. 
9 v Bratislave, a to: 
 
i) dodávka a distribúcia palív, energie a vody, 
ii) vykurovanie objektov, dodávka teplej úžitkovej vody a služby s tým 

spojené, 
iii) údržba a opravy rozvodov účelových komunikácií, oplotenia, vody 

a kanalizácie, a elektrickej energie, 
iv) stavebná údržba objektov, sanitárnych a energetických rozvodov, 
v) ekonomický a hospodársky servis, 
vi) prevádzka centrálnej pošty, 
vii) vonkajšia ochrana a ostraha objektov vrátane kamerového systému, 
viii) regulovanie vjazdu a výjazdu motorových vozidiel do a z areálu SAV na 

Dúbravskej ceste 9, 
ix) vonkajšia protipožiarna ochrana objektov, 
x) koordinačná činnosť civilnej ochrany pre areál SAV na Dúbravskej ceste 9, 
xi) ubytovacie služby v objektoch areálu SAV na Dúbravská cesta 9, 
xii) prevádzka závodnej kuchyne, jedálne a bufetov (prostredníctvom tretích 

osôb), 
xiii) zimná a letná údržba ciest a chodníkov, 
xiv) údržba trávnikov a ostatnej zelene, terénne a sadové úpravy, 
xv) údržba a prevádzka trafostaníc, elektrických vedení a ostatných rozvodných 

zariadení pre dodávku elektrickej energie v rámci areálu SAV na Dúbravskej 
ceste 9, 

xvi) prevádzka hlavnej kotolne, malých lokálnych kotolní a sústavy 
výmenníkových staníc, 



xvii) rozpočítavanie energií, palív, vody a ostatných nákladov prevádzky areálu 
SAV na Dúbravskej ceste 9. 

 
Článok V 

Vecné a finančné vymedzenie majetku, ku ktorému organizácia vykonáva správu 
majetku štátu 

 
(1) Nehnuteľný majetok organizačnej zložky Centrum spoločných činností SAV, 

Encyklopedický ústav, tvoria nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území 
Petržalka, obec BA – m. č. Petržalka, okres Bratislava V, vedené na liste vlastníctva č. 
2054, a to: 
 
a) stavba so s. č. 3294, p. č. 1320/2, 
b) pozemky C-KN s p. č. 938/7, 938/8, 1319/4, 1320/1, 1320/2, 
 
v spoluvlastníckom podiele 1/1. 

 
(2) Nehnuteľný majetok organizačnej zložky Centrum spoločných činností SAV, 

Kongresové centrum ACADEMIA, Stará Lesná, tvoria nehnuteľnosti nachádzajúce 
sa v katastrálnom území Stará Lesná, obec Stará Lesná, okres Kežmarok, vedené na liste 
vlastníctva č. 724, a to: 

 
a) stavba so súpisnými číslami 176, p. č. 4499/37 a stavba so s. č. 578 p. č.  

č. 4499/41, 
b) pozemky C-KN s p. č. 4499/36, 4499/37, 4499/38, 4499/39, 4499/40, 4499/41 

a 4499/130, 
 
spoluvlastníckom podiele 1/1. 

 
(3) Nehnuteľný majetok organizačnej zložky Centrum spoločných činností SAV, 

Kongresové centrum Smolenice, tvoria nehnuteľnosti nachádzajúce v katastrálnom 
území Smolenice, obec Smolenice, okres Trnava, vedené na: 
 
a) liste vlastníctva č. 87, a to:  

 
i) stavba so s. č. 1, p. č. 2103,  
ii) stavba so s. č. 1213, p. č. 1274/2,  
iii) stavba bez s. č. s p. č. 1274/3 a  
iv) pozemky C-KN s p. č. 1261/2, 1274/1, 1274/2, 1274/3, 1353/3, 2060, 

2061/1, 2072, 2076, 2077, 2078, 2080, 2081, 2092, 2093, 2094/2, 2097, 
2102/3, 2103, 2104, 2105, 2106, 2109, 2111, 2112/2, 2113, 2114  

 
v spoluvlastníckom podiele 1/1, 

 
b) liste vlastníctva č. 2819, a to pozemok C-KN s p. č. 2094/1 v spoluvlastníckom 

podiele 939/951, 
c) liste vlastníctva č. 1028, a to pozemok C-KN s p. č. 2112/1 v spoluvlastníckom 

podiele ¾. 
 
(4) Nehnuteľný majetok organizačnej zložky Centrum spoločných činností SAV, 

Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied v Bratislave, tvoria 
nehnuteľnosti nachádzajúce sa: 



 
a) v katastrálnom území Staré Mesto, obec BA – m. č. Staré Mesto, okres Bratislava 

I, zapísané:  
 
i) na liste vlastníctva č. 9882, a to stavba so s. č. 2522, p. č. 9019, v 

spoluvlastníckom podiele 542/3977, a  
ii) na liste vlastníctva č. 9883, a to pozemok C-KN s p. č. 9019 v 

spoluvlastníckom podiele 131/959, 
 

b) v katastrálnom území Karlova Ves, obec BA – m. č. Karlova Ves, okres Bratislava 
IV, zapísané:  
 
i) na liste vlastníctva č. 4798, a to stavba so s. č. 5973, p. č. 2686/3, v 

spoluvlastníckom podiele 1145/3124, 
ii) na liste vlastníctva č. 5486, a to pozemok C-KN s p. č. 2686/3 v 

spoluvlastníckom podiele 173/471,  
iii) na liste vlastníctva č. 4797, a to stavba so s. č. 5819, p. č. 2686/2, v 

spoluvlastníckom podiele 962/3432, a  
iv) na liste vlastníctva č. 5473, a to pozemok C-KN s p. č. 2686/2 v 

spoluvlastníckom podiele 142/507. 
 
(5) Nehnuteľný majetok organizačnej zložky Centrum spoločných činností SAV, Ústredný 

archív Slovenskej akadémie vied, tvoria nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom 
území Karlova Ves, obec BA – m. č. Karlova Ves, okres Bratislava IV, vedené: 

 
a) na liste vlastníctva č. 3678, a to budova so s. č. 5796, p. č. 2710/21 a 2710/42, v 

spoluvlastníckom podiele 105/1000, 
b) na liste vlastníctva č. 4746, a to pozemky C-KN s p. č. 2710/21 a 2710/42 v 

spoluvlastníckom podiele 1/1. 
 

(6) Nehnuteľný majetok organizačnej zložky Centrum spoločných činností SAV, VEDA, 
vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, tvoria nehnuteľnosti nachádzajúce sa: 

 
a) v katastrálnom území Karlova Ves, obec BA – m. č. Karlova Ves, okres Bratislava 

IV, vedené:  
 
i) na liste vlastníctva č. 2890, a to:  
 

○ stavby so s. č. 5791, p. č. 2684/3, a so s. č. 5820, p. č. 2684/2, a  
○ pozemky C-KN s p. č. 2684/2 a 2684/3, 

 
 v spoluvlastníckom podiele 1/1, 

 
ii) na liste vlastníctva č. 1500, a to časť stavby so s. č. 5790, p. č. 2684/1 

(garáže s číselným označením 21, 22, 23, 24, 25, 26 na Dúbravskej ceste č. 
9), a časť stavby so s. č. 5789, p. č. 2684/15 (sklad – garáž prvá sprava). 

 
b) v katastrálnom území Staré Mesto, obec BA – m. č. Staré Mesto, okres Bratislava 

I, vedené na liste vlastníctva č. 5312, a to:  
 

i) stavba so s. č. 1878, p. č. 3356, a 
ii) pozemok C-KN s p. č. 3356,  



  
 v spoluvlastníckom podiele 467/813. 

 
(7) Nehnuteľný majetok organizačnej zložky Centrum spoločných činností SAV, 

Výpočtové stredisko, tvoria nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území 
Karlova Ves, obec BA – m. č. Karlova Ves, okres Bratislava IV, vedené: 

 
a) na liste vlastníctva č. 3678, a to stavba so s. č. 5796, p. č. 2710/11, v 

spoluvlastníckom podiele 649/1000, 
b) na liste vlastníctva č. 4641, a to pozemok C-KN s p. č. 2710/11 v 

spoluvlastníckom podiele 1/1. 
 

(8) Nehnuteľný majetok organizačnej zložky Centrum spoločných činností SAV, Správa 
účelových zariadení SAV, tvoria nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území 
Karlova Ves, obec BA – m. č. Karlova Ves, okres Bratislava IV vedené: 

 
a) na liste vlastníctva č. 1500, a to:  

 
i) stavba so s. č. 5782, p. č. 2707, stavba so s. č. 5783, p. č. 2698, stavba so s. 

č. 5784, p. č. 2700/3, stavba so s. č. 5785, p. č. 2695/2, stavba so s. č. 5787, 
p. č. 2687, časť stavby so s. č. 5789, p. č. 2684/15 (okrem skladu - garáž 
prvá sprava), časť stavby so s. č. 5790, p. č. 2684/1 (okrem garáží s číselným 
označením 21, 22, 23, 24, 25, 26), a 

ii) pozemky C-KN s p. č. 2530/20, 2530/34, 2620/18, 2633/2, 2633/15, 2635/1, 
2684/1, 2684/6, 2684/8, 2684/10, 2684/11, 2684/14, 2684/15, 2684/16, 
2686/1, 2687, 2695/1, 2695/2, 2698, 2700/1, 2700/3, 2700/8, 2704/1, 
2705/1, 2707, 2710/10, 2710/17, 2710/20, 2710/32, 2710/34, 2710/35, 
2710/46, 2710/48, 2710/49, 2710/52, 2710/54, 2710/57, 2710/68, 2710/69, 
2716/4, 2716/5, 2716/8, 2717/1, 3889/9, 3889/10, 3889/11, 3889/12, 
3889/13, 3889/97, 
 

v spoluvlastníckom podiele 1/1, 
 

b) na liste vlastníctva č. 5275, a to pozemky C-KN s p. č. 2620/27, 2633/11, 2633/12, 
2633/13, 2633/14, 2633/16, v spoluvlastníckom podiele 1/1, 

c) na liste vlastníctva č. 4797, a to stavba so s. č. 5819, p. č. 2686/2, v 
spoluvlastníckom podiele 1/8, t. j. 429/3432, 

d) na liste vlastníctva č. 5473, a to pozemok C-KN s p. č. 2686/2 v spoluvlastníckom 
podiele 63/507, 

e) na liste vlastníctva č. 4798, a to stavba so s. č. 5973, p. č. 2686/3, v 
spoluvlastníckom podiele 2/8, 

f) na liste vlastníctva č. 5486, a to pozemok C-KN s p. č. 2686/3 v spoluvlastníckom 
podiele 118/471, 

g) na liste vlastníctva č. 3913, a to:  
 
i) stavba so s. č. 5812, p. č. 2697, a  
ii) pozemok C-KN s p. č. 2697, 
 
v spoluvlastníckom podiele 1/1. 

 



(9) Organizácia spravuje majetok, ktorý nadobudla vlastnou činnosťou a ktorý jej bol 
zverený na plnenie vymedzeného poslania a predmetu činnosti. Tento majetok vedie vo 
svojej účtovnej a operatívnej evidencii. 

(10) Hnuteľný majetok spravovaný organizáciou tvorí hmotný majetok, nehmotný majetok, 
drobný hmotný majetok podľa účtovnej a operatívnej evidencie. Hnuteľný majetok 
organizačných zložiek organizácie tvorí majetok podľa ich účtovnej a operatívnej 
evidencie. 

(11) Zostatková hodnota hmotného a nehmotného majetku organizačnej zložky Centrum 
spoločných činností SAV, Výpočtové stredisko, k 30.04.2018 je 5 536 241,14 €. 

(12) Hodnota drobného hmotného a nehmotného majetku organizačnej zložky Centrum 
spoločných činností SAV, Výpočtové stredisko, k 30.04.2018 je 94 754,22 €. 

(13) Zostatková hodnota hmotného a nehmotného majetku organizačnej zložky Centrum 
spoločných činností SAV, VEDA, vydavateľstvo SAV, k 30.04.2018 je 730 080,04 €. 

(14) Hodnota drobného hmotného a nehmotného majetku organizačnej zložky Centrum 
spoločných činností SAV, VEDA, vydavateľstvo SAV, k 30.04.2018 je 85 699,19 €. 

(15) Zostatková hodnota hmotného a nehmotného majetku organizačnej zložky Centrum 
spoločných činností SAV, Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských 
vied v Bratislave, k 30.04.2018 je 533 173,58 €.  

(16) Hodnota drobného hmotného a nehmotného majetku organizačnej zložky Centrum 
spoločných činností SAV, Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských 
vied v Bratislave, k 30.04.2018 je 347 798,07 €. 

(17) Zostatková hodnota hmotného a nehmotného majetku organizačnej zložky Centrum 
spoločných činností SAV, Encyklopedický ústav, k 30.04.2018 je 2 096 212,28 €. 

(18) Hodnota drobného hmotného a nehmotného majetku organizačnej zložky Centrum 
spoločných činností SAV, Encyklopedický ústav, k 30.04.2018 je 168 644,32 €. 

(19) Zostatková hodnota hmotného a nehmotného majetku organizačnej zložky Centrum 
spoločných činností SAV, Kongresové centrum Smolenice, k 30.04.2018 je 2 997 
706,87 €. 

(20) Hodnota drobného hmotného a nehmotného majetku organizačnej zložky Centrum 
spoločných činností SAV, Kongresové centrum Smolenice, k 30.04.2018 je 574 
778,57 €. 

(21) Zostatková hodnota hmotného a nehmotného majetku organizačnej zložky Centrum 
spoločných činností SAV, Kongresové centrum ACADEMIA, Stará Lesná, k 
30.04.2018 je 1 229 875,62 €. 

(22) Hodnota drobného hmotného a nehmotného majetku organizačnej zložky Centrum 
spoločných činností SAV, Kongresové centrum ACADEMIA, Stará Lesná, k 
30.04.2018 je 328 137,10 €. 

(23) Zostatková hodnota hmotného a nehmotného majetku organizačnej zložky Centrum 
spoločných činností SAV, Ústredný archív SAV, k 30.04.2018 je 66 924,41 €. 

(24) Hodnota drobného hmotného a nehmotného majetku organizačnej zložky Centrum 
spoločných činností SAV, Ústredný archív SAV, k 30.04.2018 je 65 615,86 €. 

(25) Zostatková hodnota hmotného a nehmotného majetku organizačnej zložky Centrum 
spoločných činností SAV, Správa účelových zariadení SAV, k 31.5.2018 je 
15 631 960,90 €. 

(26) Hodnota drobného hmotného a nehmotného majetku organizačnej zložky Centrum 
spoločných činností SAV, Správa účelových zariadení SAV, k 31.5.2018 je 
103 561,68 €. 

 
 
 
 
 



ČI. VI 
Zrušovacie ustanovenia 
 

(1) V deň nadobudnutia účinnosti Dodatku č. 3 k zriaďovacej listine Výpočtového strediska 
Slovenskej akadémie vied č. 367/G/12/2009 zo dňa 5.5.2009 sa zrušujú zriaďovacie 
listiny: Ústredný archív Slovenskej akadémie vied č. 661/0214/2002 zo dňa 8.10.2002, 
Kongresové centrum Slovenskej akadémie vied Smolenice č. 742/G/l 2/2009 zo dňa 
1.10. 2009, Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied Slovenskej 
akadémie vied č. 95/G/072 zo dňa 14.3.2012, Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie 
vied č. 640/G/12/2009 zo dňa 1 1 .8 . 2009, Encyklopedický ústav Slovenskej akadémie 
vied č. 641/G/l 2/2009 zo dňa 1 1 .8 . 2009. Ostatné ustanovenia zriaďovacej listiny 
Výpočtového strediska Slovenskej akadémie vied č. 367/G/l2/2009 zo dňa 5.5.2009 v 
znení Dodatku č. 1 zo dňa 10.01.2012 a Dodatku č. 2 zo dňa 14.12.2017 zostávajú 
nezmenené. 

(2) Dodatok č. 4 k zriaďovacej listine Centra spoločných činností Slovenskej akadémie vied 
č. 367/G/12/2009 zo dňa 5.5.2009 nadobúda účinnosť dňa 1.6.2018. V deň nadobudnutia 
účinnosti Dodatku č. 4 k zriaďovacej listine Centra spoločných činností Slovenskej 
akadémie vied č. 367/G/12/2009 zo dňa 5.5.2009 sa zrušuje zriaďovacia listina Správy 
účelových zariadení Slovenskej akadémie vied. 

 
 
V Bratislave dňa 13.12.2018  
 
 

............................................................  
      prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.  

       predseda Slovenskej akadémie vied 
 


