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Bratislava dňa 13.12.2018
Číslo:k367lG/I2l2009

DoDAToK

č.5

k zriaďovacej listine
Centra spoločných činnostíSlovenskej akadémie vied
č.367lclt2l2009 zo dňa 05.05.2009

Zríaďovacia listina Centra spoločných činnostíSlovenskej akadémie vied č. 367lcll2l2009 zo

dňa 5.5.2009 sa na zákLade uznesenia predsedníctva Slovenskej akadémie vied č. 566.C zo dř:n

I3,I2.20I8 s účinnost'ouod 13.12.2018
mení takto:

Čleoty I,II,III,IYo V, VI, VII znejú nasledovne:

čI.I

všeobecné ustanovenia
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

Zriaďuje sa Centrum spoločných činnostíSlovenskej akadémie vied (skrátene: Centrum
spoločných činnostíSAV alebo CSC SAV) (ďalej tiež,,organizácia"). Sídlo
orgartizácieje Dúbravská cesta 9,845 35 Bratislava; ICO organizácieje 00398144.
Zríaďovateťom organizácie je Slovenská akadémia vied (sídlo: Štefanikova 49,814 38
Bratislava; IČo: ooo 37s 69) (ďalej tiež,,SAV").
Oryarnzácia j e príspevkovou organizáciou.
Statutárnym orgánom or garizácie j e riaditeť.
Organizácia sa zríaďuje na dobu neurčitú.

čt. n
Organizačná štruktúra

(1)

Organizácía sa členína tieto organizačnézložky:

a)
b)
c)
d)
e)
0

Centrum spoločných činnostíSAV, Encyklopedický ústav; sídlo: Btadáčova 7,
851 02 Bratislava (skrátene: CSC SAV - EnU),
Centrum spoločných činnostíSAV, Kongresové centrum ACADEMIA, Stará
Lesná; sídlo: Stará Lesná 176,059 60 Tatranská Lomnica (skrátene: CSČ SAV -

KC ACADEMIA),
Centrum spoločných činnostíSAV, Kongresové centrum Smolenice; sídlo:
Zámocká 18, 919 04 Smolenice (skrátene: CSČ SAV - KC Smolenice),
Centrum spoločných činnostíSAV, Technicko-hospodárska správa ústavov
spoločenských vied SAV v Bratislave; sídlo: Klemensova 19, 8l3 64 Bratislava
(skrátene: CSČ SAV - THS Úsv sav;,
Centrum spoločných činnostíSAV, Ústredný archív Slovenskej akadémie vied;
sídlo: Dúbravská cesta 9, 84I04 Bratislava (slaátene: CSČ SAV - Ú,t SaV;,
Centrum spoločných činnostíSAV, VEDA, vydavateťstvo Slovenskej akadémie
vied; sídlo: Dúbravská cesta 582019, 841 04 Bratislava (skrátene: CSČ SAV VEDA, vydavateťstvo SAV),

g)
h)
(2)

Centrum spoločných činnostíSAV, Výpočtovéstredisko; sídlo: Dúbravská cesta
9,845 35 Bratislava (skrátene: CSČ SAV - VS) a
Centrum spoločných činnostíSAV, Správa účelovýchzaňadení SAV, sídlo:
Dúbravská cesta 9, 84I04 Bratislava (skrátene: CSČ SAV - SÚZ SAV).

Organizačnúštruktúruotganizácíe podrobnejšie upravuje Oryarizačný poriadok
otganízácie, ktory vydáva riaditeť po vyjadrení vedenia 1. oddelenia vied Slovenskej
akadémie vied.

čr. nr

Historický vívoi organizácie

(1) Na základe

uznesenia čísloYI|I zo dřra 22.6.1959 s účinnosťouod 1.7.1959 bol
zriadený Encyklopedický kabinet Slovenskej akadémie vied ako špeciálne

encyklopedické pracovisko. Na ziáklade uznesenia predsedníctva Slovenskej akadémie

vied č. 2316 zo dňa 31.8.1970 s úěinnosťou od I.1.I97I bol premenovaný na
Encyklopedický ústav Slovenskej akadémie vied. Dňa 17.12.1992 s účinnosťouod
I.1.I993 bola schválená príspevková forma financovania Encyklopedického ústalu

(2)

(3)

(4)

Slovenskej akadémie vied.
Domov vedeckých pracovníkov Slovenskej akadémie vied bol zňadený 18.6.1953
zákonom o Slovenskej akadémii vied. Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied
uznesením ě, I72 zo dňa I7.12.1992 s účinnosťouod I.Ll993 schválilo zmenlJ formy
íinancovania Domova vedeckých pracovníkov SAV Smolenice z rczpočtovej na
príspevkovú.Názov Domov vedeckých pracovníkov Slovenskej akadémie vied bol
uznesením predsedníctva Slovenskej akadémie vied č. 190 zo dňa2l.í2,1995 zmenený
Ia Kongresové centrum Slovenskej akadémie vied. Uznesením predsedníctva
Slovenskej akadémie vied č. 156 zo dňa27.10.2005 Kongresové centrum SAV zaniklo
splynutím s Technicko-hospodárskou správou ústavou SAV Košice. Kongresové
centrum Slovenskej akadémie vied Smolenice bolo zríadené uznesením predsedníctva
Slovenskej akadémie vied č. 63 zo dňa 10.9.2009 ako servisná otgatizácia,
Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied Slovenskej akadémie vied
(ďalej tiež ,,THS ÚSV S.q,V") 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 zákana ě. IlI953 Zb. v platnom znení ako Technicko-hospodárska
správa ústavov spoločenských vied Slovenskej akadémie vied. Predsedníctvo Slovenskej
akadémie vied uznesením č. 424 zo dřn29.4.2002 s účinnosťouod 8.10.2002 schválilo
novt zriaďovaciu listinu THS ÚSV SAV ako servisnú organízácíu s rozpočtovou
formou hospodrárenia, ktorá zabezpečuje pre pridelené vedecké a servisné orgatizácie
n. oddelenia vied SAV hospodársko-správnu činnosť.Uznesením predsedníctva
Slovenskej akadémie vied č. 818 zo dňa 1.3.2012bola aktualizovanáztiaďovacia listina
THS ÚSV SAV ako servisnej organizácie s rozpočtovou formou hospodarenia, ktorá
zabezpečqe pfe pridelené vedecké orgarizácie, špecializované pracoviská a servisné
organizácie III. oddelenia vied SAV ekonomickú a technicko-prevádzkovú činnosť.
Archív Slovenskej akadémie vied zriadilo predsedníctvo Slovenskej akadémie vied na
svojom zasadnutí dňa 24.9.1962 s účinnosťouod 1.1 .1963. Uznesením predsedníctva
Slovenskej akadémie vied dňa 15.11.1971 bol s účinnosťouod 1.1.1972 premenovaný
na Ustredný archív Slovenskej akadémie vied. Od 1.1,1985 bol rozhodnutím

predsedníctva Slovenskej akadémie vied zo dňa 24.10.1984 zaělenený do
novovzniknutého Informačného centra Slovenskej akadémie vied, z ktorého ho
predsedníctvo Slovenskej akadémie vied na základe rozhodnutia z 26.3.1987 s
účinnosťouod 1.7.1987 vyčlenilo a zríadíloopáť ako samostatné pracovisko Slovenskej
akadémie vied. Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied dňa 24.9,2002 uznesením

(5)

(6)

(7)

(8)

424,C rozhodlo o vydaní zríaďovacej listiny, v ktorej bol Ústredný archív Slovenskej
akadémie vied zaradený medzi špecializované organizácie Slovenskej akadémie vied s
rozpoětovou formou hospodárenia.
Vydavateťstvo VEDA vzniklo v roku 1943 ako vydavateťstvo Slovenskej akadémie vied
a umení. V roku 1953 bolo Vydavateťstvo začlenenédo Slovenskej akadémie vied.
Uznesením predsedníctva Slovenskej akadémie vied č, 304 z 2.4.1973 s účinnosťouod
2,7.1973 sa zmenil néaov vydavateťstva na V E D A, vydavateťstvo Slovenskej
akadémie vied. Uznesením predsedníctva Slovenskej akadémie vied č. 349 z 27.6.1991
bol zmenený predmet činnosti vydavateťstva, Uznesením predsedníctva Slovenskej
akadémie vied č. 617 zo 14.8,2000 s účinnosťouod 1.9.2000 sa zlúčilaV E D A ,
vydavateťstvo Slovenskej akadémie, vied s Polygrafiou vedeckej literatúry a ěasopisov
Slovenskej akadémie vied do novej organizácie s názvom VEDA, vydavateťstvo
Slovenskej akadémie vied.
Výpočtovéstredisko Slovenskej akadémie vied vzniklo na základe uznesenia
predsedníctva Slovenskej akadémie vied č. 1160 zo dňa 23.3.1976 s účinnosťouod
1.4.t976. Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied uznesením č. I72 zo dřta 17.I2.I992
s účinnosťouod 1.1.1993 schvalilo zmenu formy financovania Výpočtovéhostrediska
Slovenskej akadémie víed z rozpočtovej na príspevkovú. Predsedníctvo Slovenskej
akadémie vied uznesením č. 990 zo dňa 10.6.2004 schválilo zmenu formy financovania
Výpočtovéhostrediska Slovenskej akadémie vied z príspevkovej na rozpočtovÚ.
Predsedníctvo SAV uznesením č. 9I3 zo dřla 4.12.2007 zmenilo formu hospodarenia
Výpočtovéhostrediska Slovenskej akadémie vied zrczpoótovej na príspevkovÚ.
Uznesením č.286 zo dňa t.3.20I8 predsedníctvo Slovenskej akadémie vied schválilo
zámer z!účeniaÚstredného archívu SAV, Kongresového centra Slovenskej akadémie
vied Smolenice, THS ÚSV SAV, VEDY, vydavateťstva Slovenskej akadémie vied,
Encyklopedického ústavu Slovenskej akadémie vied a Výpočtovéhostrediska
Slovenskej akadémie vied, pričom k 1.5.2018 dochádza k zrušeniu týchto orgarizácii
bez likvidácie a ich právnym nástupcom sa stalo Výpočtovéstredisko Slovenskej
akadémie vied ako príspevková organizácia. Uznesením č. 303.C zo dřw 2I.3.20l8
predsedníctvo Slovenskej akadémie vied schválilo zlúčeniepodťa predchádzajúcej vety
a súčasnes účinnosťouk 1.5,2018 zmenilo ntuov Výpočtovéhostrediska Slovenskej
akadémie vied na Centrum spoločných činnostíSlovenskej akadémie vied.
Uznesením predsedníctva Slovenskej akadémie vied č.87 z 30.6.1988 s účinnosťouod
1.1.1989 bol zriadený Domov vedeckých pracovníkov SAV Stará Lesná. Predsedníctvo
Slovenskej akadémie vied uznesením č. l72 zo dňa 17.12.1992 s účinnosťouod
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 účinnosťouod LI.I994 bol zmenený názov
Domova vedeckých pracovníkov SAV Stará Lesná na HOTEL ACADEMIA Stará
Lesná. Uznesením predsedníctva Slovenskej akadémie vied č. 5I4 z 2I.3.2000 bol
zmenený nánov na Kongresové centrum ACADEMIA Stará Lesná. Uznesením
predsedníctva Slovenskej akadémie vied č. 156C zo día27.10.2005 s účinnosťouod
LL2006 sa rozhodlo o splynutí Kongresového centra SAV ACADEMIA Stará Lesná s
Technicko-hospodárskou správou ústavov Slovenskej akadémie vied. Na ztíklade
uznesenia predsedníctva Slovenskej akadémie vied zo día 26.3.2018 sa Technickohospodárska správa ústavov Slovenskej akadémie vied ku dřru 30.4.2018 zrušuje bez
likvidácie v dósledku rozdelenia. Majetok a súvisiace práva a závázky Technicko-

hospodárskej správy ústavov Slovenskej akadémie vied, organizačnej zložky

(9)

Kongresové centrum SAV ACADEMIA Stará Lesná, ptechádzajú I.5.2018 na Centrum
spoločných činnostíSlovenskej akadémie vied.
Uznesením predsedníctva Slovenskej akadémie vied č. 340 zo dňa I2,4.20I8 bola s
účinnosťouod 1.5.2018 zriadená servisná otganizácia Správa účelovýchzariadeni

ll

Slovenskej akadémie vied s príspevkovou formou hospodarenia. Uznesením č.370.C zo
dňa 10.05.2018 predsedníctvo Slovenskej akadémie vied schválilo zlúčenieSprávy
Centrom spoločných činností
úěelových zaiadení Slovenskej akadémie vied
Slovenskej akadémie vied k 1.6,2018, v dósledku čoho sa Správa účelovýchzariadení
Slovenskej akadémie vied zrušuje bez likvidácie a jej právnym nástupcom sa stáva
Centrum spoločných činnostíSlovenskej akadémie vied.

s

č1.1v
predmet činnosti

(1)

Predmetom hlavnej činnosti organizačnej zložky Centrum spoloěných činnostíSAV,
Encyklopedický ústav, j e :

a)

zabezpečovanie a správa infraštruktúry výskumu a vývoja, ktorú bude organizačná

b)

získavanie, spracúvanie a šírenieinformácií z oblasti vedy a techniky; vydávanie
Encyclopaedia Beliana a udržiavanie a rozširovanie jej webovej verzie; piprava,
spracúvanie a vydávanie póvodných knižných encyklopedických diel a slovníkov
a ich webových foriem,
rozpracúvanie metodologických otéaok encyklopedickej tvorby a budovanie

c)
d)
(2)

potrebnej dokumentač nej databázy, a

spolupráca v oblasti encyklopedickej tvorby
fyzickými a právnickými osobami.

s vysokými školami, ostatn;ými

Predmetom hlavnej činnosti organízaěnej zložky Centrum spoloěných činnostíSAV,
Kongresovó centrum ACADEMIA, Stará Lesná, je:

a)
b)
c)
(3)

zložkavyuživať,

zabezpeóovanie a správa infraštruktury výskumu avývoja, ktoru bude organizačná
zložkav7uživať,pre potreby SAV, organizácíí SAV a ich zamestnancov,
zabezpečovanie a správa infraštruktúry výskumu avývoja, ktoru bude organizačná
zložkavyuživať,a
získavanie, spracúvanie a šírenie informácií z oblasti vedy a techniky.

Predmetom podnikatel'skej činnosti organizačnej zložky Centrum spoločných činností
SAV, Kongresové centrum ACADEMIA' Stará Lesná, je:
a)

b)

c)
d)
e)

0
g)

h)

i)

j)
k)

kúpa tovaru na účelyjeho predaja konečnémuspotrebiteťovi (maloobchod) alebo
iným prevádzkovateťom živnosti (veťkoobchod),
organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských poduj atí,
ubYovacie služby bez poskytovania pohostinských činností,
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu
konzumáciu,
prevádzkovanie výdajne stravy,
iných spoločenských
poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych
podujatiach,
sprostredkovateťská činnosťv oblasti obchodu, služieb, výroby,
si.,ZUy požiěovní,
prevádzkovanie športových zariadeni a zariadeni slúžiacichna regeneráciu
a rekondíciu, masérske služby,
poskytovanie nepravidelnej osobnej dopravy, vykonávanej cestnými osobnými
motoroqými vozidlami, ktoré majú okrem miesta vodiěa 7 miest na sedenie
prenájom hnuteťných vecí,

a

1)
m)
n)
o)
(4)

Predmetom hlavnej činnosti orgarrizačnej zložky Centrum spoločných činnostíSAV,
Kongresové centrum Smolenice, je:

a)
b)
c)
(5)

prenájom nehnuteťností spojený s poskYovaním iných než základných služieb
spojených s prenájmom,
poskytovanie služieb v poťnohospodárstve a záLuadníctve,
získavanie, spracúvanie a šírenie informácií z oblasti vedy a techniky a
zabezpeóovanie a správa infraštruktury výskumu a vývoja.

zabezpečovanie a správa infraštruktury výskumu a vývoja, ktoru bude organízačná
z\ožkavyuživať, pre potreby SAV, organizácii SAV a ich zamestnancov,
zabezpeěovanie a správa infraštruktúry výskumu a ývoja, ktoru bude organízačná
zložkavyužívať,a
získavanie, spracúvanie a šírenie informácií z oblasti vedy a techniky.

Predmetom podnikatel'skej činnosti organizaěnej zložky Centrum spoločných činností
SAV, Kongresové centrum Smolenice, je:
a)

b)
c)
d)
e)

D
g)

h)

i)

j)
k)

kúpa tovaru na účelyjeho predaja konečnémuspotrebiteťovi (maloobchod) alebo
iným prevádzkovateťom živnosti (veťkoobchod),
organizovanie športových, kultúrnych a iných spoloěenských poduj atí,
ubytovacie služby bez poskYovania pohostinských činností,
poskytovanie služieb rychleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu
konzumáciu,
prevádzkovanie výdajne stravy,
iných spoločenských
poskYovanie obslužných služieb pri kulturnych
podujatiach,
sprostredkovateťská činnosťv oblasti obchodu, služieb, výroby,
služby požičovní,
zariadeni slúžiacichna regeneráciu
prevádzkovanie športových zariadení

a

a

rekondíciu,
masérske služby,
poskytovanie nepravidelnej osobnej dopravy vykonávanej cestn;ými osobnými
motorovými vozidlami, ktoré majú okrem miesta vodiča najviac 7 miest na
a

sedenie,
1)

m)
n)
o)

p)

(6)

prenáj om hnuteťných vecí,

prenájom nehnuteťností spojený s poskýovaním iných než základných služieb
spojených s prenájmom,
poskýovanie služieb v poťnohospodárstve a záůlr adnictv e,
získavanie, spracúvanie a šírenie informácií z oblasti vedy a techniky, a
zabezpečovanie a správa infraštruktúry výskumu a v[voja.

Predmetom hlavnej činnosti organizaěnej zložky Centrum spoločných činnostíSAV,
Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied v Bratislave, je:

a)
b)

zabezpečovanie a správa infraštruktúry výskumu a vývoja, ktorú bude organizačná
zložkavyuživať,a
zabezpečovartie a správa infraštruktúryvýskumu a v|voja pre pridelené
organizácie SAV alebo ich organizačnézložky, a to najmá vykonávanie činností
v oblasti:

D

rozpočtovnictva,finančníctvaaúčtovníctva,

ii)
iiD
iv)
v)
vi)
vii)

viii)

ix)
x)
xi)
xii)

xiii)
xiv)

(7)

v

systéme Štátnei

Predmetom hlavnej činnosti organizačnej zložky Centrum spoločných činnostíSAV,
Ústredný archív Slovenskej akadómie vied, je:

a)
b)
c)
d)
e)
(8)

vedenia všetklých príjmov a všetkých qýdavkov

pokladnice (SP) a vedenia pokladne,
úhrady všetkých výdavkov v systéme ŠP,
účtovaniafinaněných prostriedkov z domácich a cudzich grantov,
evidencie a správy majetku,
evidencie a spracovania agendy súvisiacej s cestovnými výdavkami,
tuzemských a zahraničných pracovných ciest,
personálnej a mzdovej agendy,
technicko-prevádzkovej a správnej činnosti,
správy nehnutelhostí, ich opráv atdržby, starostlivosť o ZF,
prevádzky autodopravy aziňtovania PHM,
závodného stravovania v budove na Klemensovej ulici č. 19 v Bratislave,
požiamej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a civilnej
ochrany a
metodickej pomoci pri verejnom obstarávaní.

uskutoěňovanie výskumu v odboroch: Archívnictvo a pomocné vedy historické
(060107), Dejiny vied a techniky (060106), História (060101), Slovenské dejiny
(060108), Všeobecné dejiny (060109), Ostatné priblnné odbory historických vied
a archeológie (0601 99),
zabezpečovanie a správa infraštruktury výskumu avývoja, ktorú bude organizačná

zložkavyužívať,

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),
spolupráca v oblasti vedy a techniky s vysokými školami, ostatnými právnickými
osobami uskutočňujúcimivýskum a vývoj a s podnikateťmi, a to v odboroch
uvedených v písmene a), a
vykonávarrie činnostípóaru zékorra é.39512002 Z. z. o archívoch a registratúrach
a o doplnení niektoých zákonov.

Predmetom hlavnej činnosti organtzačnej zložky Centrum spoločných činnostíSAV,
VEDA, vydavatel'stvo Slovenskej akadémie vied, je:

a)
b)
c)
d)
e)
0

zabezpeéovanie a správa infraštruktúry výskumu a vývoja, ktoru bude organizačná

zložkavyužívať,

získavanie, spracúvanie a šírenieinformácií z oblasti vedy a techniky; pre výkon
tejto činnosti móže vývélrať spoločnépracoviská s inými oryanizáciarri
pósobiacimi v oblasti vedy a techniky (napr. Tmavská univerzita v Trnave),
vydavateťská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce, najmá pre
organizácie SAV a iné organizácie pósobiace v oblasti vedy a techniky,
fotografické služby, najmá pre organizácie SAV a iné organizácie pósobiace
v oblasti vedy a techniky,
kúpa tovaru na účelypredaja konečnému spotrebiteťovi (maloobchod) alebo iným
prevádzkovateťom živnosti (veťkoobchod),
predaj konečnémuspotrebiteťovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateťom
živnosti (veťkoobchod) tlače, časopisov, novín, kníh, zvukových a
audiovizuálnych záunamQv, nenahratých nosičov záznamov, kancelárskych
potrieb, školských potrieb, tapiet, špeciálnych papierov, papierových hygienických

výrobkov vlastnej výroby, pre organizácíe SAV

g)
h)
D
(9)

a

iné organizácie

pósobiace

v oblasti vedy a techniky,
sprostredkovateťská činnosť oblasti obchodu, služieb, výroby, najmá pre
organizácie SAV a iné organizácie pósobiace v oblasti vedy a techniky,
reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, najmá pre
organizácie SAV a iné organizácie pósobiace v oblasti vedy a techniky, a
organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, najmá pre
otganizácíe SAV a ínéorganizácie pósobiace v oblasti vedy a techniky.

v

Predmetom podnikatel'skej činnosti organizačnej zložky Centrum spoločných činností
SAV, VEDA, vydavatel'stvo Slovenskej akadémie vied, je:

a)
b)
c)
d)

vydavateťská činnosť,polygraíická qýroba a knihárske práce,
fotograťrcké služby,
kúpa tovaru na účelypredaja konečnému spotrebiteťovi (maloobchod) alebo iným
prevádzkovateťom živnosti (veťkoobchod),
predaj konečnémuspotrebiteťovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateťom
živnosti (veťkoobchod) tlače, časopisov, novín, kníh, zvukoqých a
audiovizuálnych zžrznamov, nenahratých nosičov zťnnarrtov, kancelarskych
papierových
potrieb, školských potrieb, tapiet, špeciálnych papierov
hygienických výrobkov vlastnej qýroby,
sprostredkovateťská činnosťv oblasti obchodu, služieb, v}roby,
reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky,
organizovanie športorných, kultúrnych a iných spoločenských podujatí,

a

e)
0
g)

(10) Predmetom hlavnej činnosti orgartizačnej zložky Centrum spoločných činnostíSAV,
Výpočtovéstredisko, je:

a)
b)
c)

d)
e)
í)
g)

uskutočňovanie výskumu v odboroch: Teoretická informatika (aj pre prírodné
vedy) (020301), Aplikovaná informatika(020302), Softvérovéinžinierstvo (aj pre
prírodnévedy) (020303), Ostatné púbuznéodbory informačných a
komunikačných technológií (020399),
zabezpečovanie a správa infraštruktúry výskumu avývoja, ktorú bude organizačná

zložkavyužívať,

zabezpeéovanie a správa infraštruktúry výskumu a vývoja pre iné organízácíe
SAV alebo ich organizaěné zložky; roz§ah, v akom zabezpeéuje a spraluje
infraštrukíúruvýskumu a vývoja iných organizácií SAV alebo ich organizačných
zložiek, a obsah vzájomných práv a povinností pri výkone tejto činnosti, upravujú
zmluvy,
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),
spolupráca v oblasti vedy a techniky s vysokými školami, ostatnými právnickými
osobami uskutoěňujúcimi výskum a vývoj a s podnikateťmi, a to v odboroch
uvedených v písmene a).
plnenie úloh podporujúcich riešenie vedecko-výskumných projektov Slovenskej
akadémie vied a vysokých škól zabezpečovanímrozvoja avyužitíatechnického a
programového vybavenia informačnej infraštruktúrySAV,
budovanie a prevádzkovanie poěítačovejsiete v úzkej súěinnosti s vysokými
školami a zabezpečovanie prenosu informácií medzi organizáciami SAV, medzi
SAV a vysokými školami, medzi SAV a spolupracujúcimi inštitúciamiv SR a
v zahtaníěí,

h)
i)
j)
k)
1)
m)
n)

zabezpečovanie prevádzky superpočítačovýchsystémov pre vedecko-technické
rnýpočty a poskýovanie strojového času pre potreby organizácií SAV a vysokých
škó1,

budovanie, zabezpečovanie prevádzky a rczvíjante internetových systémov
vzájomnej informovanosti v SAV, medzi SAV a vysokými školami, medzi SAV a
vedeckými inštitúciami v SR a vo svete,
koordinovanie rozvoja počítačovejsiete a superpočítačovv SAV na celoštátnej
úrovni,
poskytovanie konzultácií k základnému progíamovému vybaveniu a k využívaniu
spoločných výpočtových a komunikačných prostriedkov, ktoré prevádzkuje,
zabezpečovaníe publikovania výsledkov svojej činnosti v periodickej a
neperiodickej tlači,
zabezpeéovanie vzdelávanie v oblasti informačných technológii používaných
v SAV, a
prezentovanie historických počítačovvyvinutých alebo používanýchnajmá v SAV
a v spolupracujúcich organizáciách (v rrámci vedecko-popularízačných aktivít).

(11) Predmetom hlavnej činnosti organizačnej zložky Centrum spoločných činnostíSAV,
Správa účelovýchzariadení SAV, je:

a)
b)
c)

zabezpeéovanie a správa infraštruktury výskumu a vývoja, ktoru bude organizačná

zložkavyuživať,

zabezpeěovanie a správa vybranej infraštruktury qýskumu a vývoja, ku ktorej má
právo správy majetku štátu SAV, a
zabezpečovanie a správa infraštruktury výskumu a qývoja pre vybrané organízácie
SAV alebo ich organizaénézložky pósobiace v areáli SAV na Dúbravskej ceste č.

9vBratislave,ato:

i)
ii)

dodávka a distribúciapalív, energie a vody,

vykurovanie objektov, dodávka teplej úžitkovejvody
spojené,

iii) idržba a opravy
iv)
v)
vi)
vii)

viii)

ix)
x)
xi)
xii)
xiii)
xiv)

xv)

xvi)

a

služby s tým

rozvodov účelovýchkomunikácií, oplotenia, vody

a kanalizácie, a elektrickej energie,

stavebná ídtžbaobjektov, sanitárnych a energetických rozvodov,
ekonomický a hospodársky servis,
prevádzka centrálnej pošty,
vonkajšia ochrana a ostraha objektov vrátane kamerového systému,
regulovanie vjazdtl a výjazdu motorových vozidiel do a z areálu SAV na
Dúbravskej ceste 9,
vonkajšia protipožiarna ochrana objektov,
koordinaěná činnosťcivilnej ochrany pre areál SAV na Dúbravskej ceste 9,
ubytovacie služby v objektoch areálu SAV na Dúbravská cesta 9,
prevádzka závodnej kuchyne, jedálne a bufetov (prostredníctvom tretích
osób),
zímná a letná údržbaciest a chodníkov,
tldtžbatrávnikov a ostatnej zelene, terénne a sadové úpravy,
ídržbaapreváďzka trafostaníc, elektrických vedení a ostatqých rozvodných
zaňadení pre dodávku elektrickej energie v rámci areálu SAV na Dúbravskej
ceste 9,
prevádzka hlavnej kotolne, malých lokálnych kotolní a sústavy
výmenníkových staníc,

xvii) rozpočítavanie energií, palív, vody
SAV na Dúbravskej ceste 9.

a ostatných

nákladov prevádzky areálu

čHnok V

Vecné a finančnévymedzenie majetku, ku ktorému organizácia vykonáva správu
majetku štátu

(1)

Nehnuteťný majetok organizačnej zložky Centrum spoločných činnostíSAV,
Encyklopedický ústav, tvoria nehnuteťnosti nachádzq,íce sa v katastrálnom ,územi
Petržalka, obec BA - m. č. Pďržalka, okres Bratislava V, vedené na liste vlastrríctva č.
2054, ato;

a)
b)

stavba so s. č. 3294,p. ě.I320l2,
pozemky C-KN s p. č, 93817,938/8, I3I9l4, I320l1,I320l2,

v spoluvlastníckom podiele

(2)

1/1

Nehnuteťný majetok organizačnej zložky Centrum spoločných činnostíSAV,
Kongresové centrum ACADEMIA, Stará Lesná, tvoria nehnuteťnosti nachádzajúce
sa v katastrálnom inemí Stará Lesná, obec Stará Lesná, oktes Kežmarok, vedené na liste
vlastnictva č, 724, a to:

a)
b)

stavba so súpisnými číslami176, p. č. 4499137 a stavba so s. č. 578 p. č.
č.4499l4I,
pozemky C-KN sp. ě. 4499136, 4499137, 4499138, 4499139, 4499140, 4499l4I
a4499ll30,

spoluvlastníckom podiele

(3)

1/1

Nehnuteťný majetok orgaruzačnej zložky Centrum spoločných činnostíSAV,
Kongresové centrum Smoleniceo tvoria nehnuteťnosti nachádzajírce v katastrálnom
územíSmolenice, obec Smolenice, okres Trnava, vedené na:

")

liste vlastníctva č. 87. a to:

i)

ii)
iiD
iv)

stavba so s. č. 1, p.č. 2103,
stavba so s. č. I2I3,p. č, 1274l2,
stavba bez s. č. s p. č. I274l3 a
pozemky C-KN sp. č. 126112, I274ll, I274l2, l274l3, I353l3,2060,
206lll, 2072, 2076, 2077, 2078, 2080, 2081, 2092, 2093, 209412, 2097,
2I02l 3, 2103, 2104, 2105, 2106, 2109, 21 l I, 2l l2l2, 2l 13, 21I 4

v spoluvlastníckom po{iele

b)
c)
(4)

1/1,

liste vlastníctva č.2819. ato pozemok C-KN
podiele 939l95l,
liste vlastníctva č. 1028. ato pozemok C-KN

sp.č. 209411 v

spoluvlastníckom

sp.č. 2II2ll vspoluvlastníckom

podíe|e3Á.

Nehnuteťný majetok organizačnej zložky Centrum spoločných činnostíSAV,
Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied v Bratislave, tvoria
nehnuteťnosti nachádzajúce sa:

a)

b)

BA - m. č. Staré Mesto, okres Bratislava

v katastrálnomuzemí StaíéMesto, obec
I, zapisané,.

i)

na liste vlastrríctva č. 9882. ato stavba so s. č. 2522, p. č. 9019, v

ii)

na liste vlaslníctva č. 9883" ato pozemok C-KN sp. č. 9019 v

spoluvlastníckom podiele 54213977, a
spoluvlastníckom podiele I3I 1959,

v katastrálnomúzemí Karlova Ves, obec BA
IV, zapísané:

- m. č. Karlova Ves, okres Bratislava

i)

na liste vlastníctva ě. 4798.

ii)

na liste vlastníctva č. 5486. a to pozemok C-KN s p. č. 268613 v
spoluvlastníckom podiele 173 l 47 l,
naliste vlastníctva č, 4797. ato stavba so s. č. 5819, p. ě.268612, v

iiD

spoluvlastníckom podiele

a

I I45 13

to stavba so s. č. 5973, p. ě.

268613, v

I24,

spoluvlastníckom podiele 96213 432, a

iv) na liste vlastníctva č.5473, a to pozemok C-KN s p. č.268612 v
spoluvlastníckom podiele

(5)

.

Nehnuteťný majetok organizačnej zložky Centrum spoločných činnostíSAV, Ústredný
archív Slovenskej akadémie vied, tvoria nehnuteťnosti nachádzajúce sa v katastrálnom
ivemíKarlova Ves, obec BA - m. č. Karlova Ves, okres Bratislava IV, vedené:

a)
b)
(6)

1421 507

na liste vlastníctva č. 3678. a to budova §o s. č. 5796, p. č. 27I0l2I a27l0l42, v
spoluvlastníckom podiele 1 05/1 000,
na liste vlastníctva ě. 4746" ato pozemky C-KN s p. č. 27l0l2l a2710l42 v
spoluvlastníckom podiele 1/1,

Nehnuteťný majetok organizačnej zložky Centrum spoločných činnostíSAV, VEDA,
lydavatel'stvo Slovenskej akadómie viedn tvoria nehnuteťnosti nachádzajúce sa:

a)

v katastrálnom územíKarlova Ves, obec BA
IV, vedené:

i)

na liste vlastníctva

o
o

č.

č. Karlova Ves, okres Bratislava

a to:

stavby so s. č. 579l,p. ě,268413, a so s. č. 5820, p. č.268412, a
poYemky C-KN s p, č. 268412 a2684l3,

v spoluvlastníckom podiele

ii)

- m.

1/1,

na liste vlastníctva č. 1500, ato časťstavby so s. č. 5790, p. ě. 2684lI
(garáže s číselnýmoznačením21,22,23, 24,25, 26 na Dúbravskej ceste Č,
9), a časťstavby so s. ě. 5789,p. ě.2684115 (sklad

b)

v katastrálnom územíStaré Mesto, obec BA
I, vedené na liste vlastníctva č. 5312. a to:

D
ii)

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

-

garéň prvá sprava),

- m. č. Staré Mesto,

okres Bratislava

a

v spoluvlastníckom podiele 467 1813.

(7)

Nehnutefný majetok organizaěnej zložky Centrum spoločných činnostíSAV,
Výpočtovéstredisko, tvoria nehnuteťnosti nachádzajice sa v katastrálnom území
Karlova Ves, obec BA - m. č. Karlova Ves, okres Bratislava IV, vedené:

a)

na liste vlastníctv4 č. 3678. ato stavba so s. č. 5796, p. č. 27I0|II, v
spoluvlastníckom podiele 649 l 1000,

b) na liste

vlastníctva č. 4641"

spoluvlastníckom podiele 1/1.

(8)

a

to

pozemok

C-KN s p. č. 27l0lII

v

Nehnuteťný majetok organizačnej zložky Centrum spoločných činnostíSAV, Správa
účelovýchzariadení SAV, tvoria nehnuteťnosti 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)

ii)

stavba so s. č. 5782, p. č. 2707, stavba so s. č. 5783, p. ě. 2698, stavba so s.
č. 5784, p. ě.270013, stavba so s. č. 5]85, p, č.269512, stavba so s. č. 5787,
p. ě. 2687, časťstavby so s. ě. 5789, p. č. 2684115 (okrem skladu - garáů
prvá sprava), časťstavby so s. č. 5790, p. ě.268411 (okrem gaúžis číselným
označením2I, 22, 23, 24, 25, 26), a
pozemky C_KN s p. č. 2530120, 2530134, 2620118, 263312, 2633115, 2635lI,
2684lI, 268416, 268418, 2684110, 2684lII, 2684114, 2684115, 2684116,
2686lI, 2687, 2695l|, 269512, 2698, 270011, 270013, 270018, 2704ll,
2705ll, 2707, 27I0l10, 27l0ll7, 27l0l20, 27I0l32, 27I0l34, 27I0l35,
2710146, 2710148, 21I0l49, 2710152, 27I0l54, 2710157, 2710168, 2710169,
271614, 271615, 271618, 2717lI, 388919, 3889/10, 3889/11, 3889lI2,
3889/13, 3889197,

v spoluvlastníckom podiele

b)
c)
d)
e)
í)
g)

1/1,

na liste vlastníctva č. 5275, a to pozemky C-KN s p. č. 2620127,2633lII,2633lI2,
2633 l 13, 2633 l I 4, 2633 l I 6, v spoluvlastníckom podiele 1 / 1,

na liste vla§tníctva č. 4797, ato stavba so s. č. 5819, p. č. 268612, v

spoluvlastníckom podiele 1/8, t. j.42913432,
na liste vlastníctva č. 5473. ato pozemok C-KN s p. ě. 268612 v spoluvlastníckom
podiele 63l507,
na liste vla\stníctva č. 4798. ato stavba so s. č. 5973, p. č. 268613, v
spoluvlastníckom podiele 2/8,
na liste v_lastníctva č, 5486. a to pozemok C-KN s p. č. 268613 v spoluvlastníckom
podiele II8l47I,
na liste vlastníctva č. 3913. a to:

i)
iD

stavba so s. č. 5812, p. č.2697, a
pozemok C-KN s p. č. 2697,

v spoluvlastníckom podiele 1/1.

(9)

Oryartizácia spravuje majetok, ktorý nadobudla vlastnou činnosťoua ktoqý jej bol
zverený na plnenie vymedzeného poslania a predmetu činnosti. Tento majetok vedie vo
svojej účtovneja operatívnej evidencii.
(10) Hnuteťný majetok spravovaný organizácíou tvorí }unotnY majetok, nehmotný majetok,
drobný hmotnY majetok podťa účtovneja operatívnej evidencie. Hnuteťný majetok
organizaěných zložiek organízácie tvorí majetok podťa ich účtovneja operatívnej
evidencie.
(11) Zostatková hodnota hmotného a nehmotného majetku otganizačnej zložky Centrum
spoločných ěinností SAV, Výpočtovéstredisko, k30.04.2018 je 5 536 24I,I4 €.
(I2) Hodnota drobného hmotného a nehmotného majetku organizačnej zložky Centrum
spoločných činnostíSAV, Výpočtovéstredisko, k 30.04.2018 je 94 754,22 €,
(13) Zostatková hodnota hmotného a nehmotného majetku organizaěnej zložky Centrum
spoločných činnostíSAV, VEDA, vydavatelostvo SAV, k30.04.2018 je 730 080,04 €.
(14) Hodnota drobného hmotného a nehmotného majetku organizačnej zložky Centrum
spoločných činnostíSAV, VEDA' lydavatelostvo SAV, k 30.04.2018 je 85 699,19 €.
(15) Zostatková hodnota hmotného a nehmotného majetku organízačnej z|ožky Centrum
spoločných činnostíSAV, 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
spoloěných činnostíSAV, Technicko-hospodárska správa ústavov spoloČenských
vied v Bratislave, k 30,04.2018 je 347 798,07 €.
(I7) Zostatková hodnota hmotného a nehmotného majetku organizačnej zložky Centrum
spoločných činnostíSAV, Encyklopedický ústav, k 30.04.2018 je 2 096 212,28 €.
(18) Hodnota drobného hmotného a nehmotného majetku organizačnej zložky Centrum
spoločných činnostíSAV, Encyklopedický ústav, k 30.04.2018 je 168 644,32€.
(19) Zostatková hodnota hmotného a nehmotného majetku organizaěnej zloŽky Centrum
spoločných ěinností SAV, Kongresové centrum Smolenice, k 30.04.2018 je 2 997
706,87 €.

(20) Hodnota drobného hmotného a nehmotného majetku organízačnejzložky Centrum
spoločných čirrnostíSAV, Kongresové centrum §molenice, k 30,04.2018 je 574

(2I)
(22)

(23)
(24)
(25)

778,57 €.

Zostatková hodnota hmotného a nehmotného majetku organízačnej zloŽky Centrum

spoločných činnostíSAV, Kongresové centrum ACADEMIA, Stará Lesná, k
30.04.2018 je l229 875,62€.
Hodnota drobného hmotného a nehmotného majetku organizaěnej zloŽky Centrum
spoločných ěinností SAV, Kongresové centrum ACADEMIA, Stará Lesná, k
30.04.2018 je 328 I37,10 €.
Zostatková hodnota hmotného a nehmotného majetku organizačnq zloŽky Centrum
spoločných činnostíSAV, Ústredný archív SAV, k30.04.2018 je 66 924,41€.
Hodnota drobného hmotného a nehmotného majetku organízačnejzložky Centrum
spoločných činnostíSAV, Ústredný archív SAV, k 30.04.2018 je 65 615,86 €.
Zostatková hodnota hmotného a nehmotného majetku organizaěnq zložky Centrum
spoločných činnostíSAV, Správa účelovýchzariadení SAV, k31.5.2018 je
15 631 960,90 €,

(26) Hodnota drobnóho hmotného a nehmotného majetku orgatizačnej z\ožky Centrum
spoločných činnostíSAV, Správa účelovýchzariadení SAV, k31.5.2018 je
103 561,68 €.

čI. vI
zrušovacie ustanovenia

(1)

V

(2)

nezmenené.
Dodatok č. 4 k zriaďovacej listine Centra spoločných činnostíSlovenskej akadémie vied
ě.367lcll2l2009 zo dňa5.5.2009 nadobúda účinnosťďřn1,6.2018. V deň nadobudnutia

deň nadobudnutia účinnostiDodatku č. 3 k zriaďovacej listine Výpočtovéhostrediska
Slovenskej akadémie vied č. 367lcll2l2009 zo dňa 5.5.2009 sa zrušujúzriaďovacie
listiny: Ústredný archív Slovenskej akadémie vied č. 6611021412002 zo dňa 8.10.2002,
Kongresové centrum Slovenskej akadémie vied Smolenice č. 742lcll 212009 zo dřra
1,10. 2009, Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied Slovenskej
akadémie vied č. 95lcl072 zo dňaI4.3.2012, Veda, vydavateťstvo Slovenskej akadémie
vied č. 640lcll2l2009 zo dňa 1 1 .8.2009, Encyklopedický ústav Slovenskej akadémie
vied č. 641lcll 212009 zo dřta 11.8.2009. Ostatné ustanovenia zlíaďovacej listiny
Výpočtovéhostrediska Slovenskej akadémie vied č.367lcll2l2009 zo dňa 5.5.2009 v
znetí Dodatku č. I zo dňa 10.01 ,2012 a Dodatku ě, 2 zo dřr- 14.12.2017 zostávqú

účinnostiDodatku č, 4 k zriaďovacej listine Centra spoloěných činnostíSlovenskej
akadémie vied č. 367lcll2l2009 zo dňa 5.5.2009 sa zrušuje niaďovacía listina Správy
účelovýchzariadení Slovenskej akadémie vied.

V Bratislave dňa 13.12.2018

prof. RNDr. Pavol Šajgalík,DrSc.
predseda Slovenskej akadémie vied

