CENTRUM SPOLOČENSKÝCH A PSYCHOLOGICKÝCH VIED SLOVENSKEJ
AKADÉMIE VIED, V.V.I.

Organizačný poriadok
sídlo: Šancová 56, 811 05 Bratislava; IČO: 00596795
(ďalej len „organizácia“)
Článok I
Úvodné ustanovenia a rozsah platnosti organizačného poriadku
Centra spoločenských a psychologických vied SAV v.v.i.

1.1 Organizačný poriadok Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie
vied v.v.i. (ďalej len CSPV SAV v.v.i.) ako vedeckej organizácie Slovenskej akadémie
vied podrobnejšie určuje zásady organizácie a riadenia, organizačnú štruktúru, odbornú
pôsobnosť jednotlivých organizačných článkov, ich právomoc a zodpovednosť, ako aj
vzájomné vzťahy medzi nimi.
1.2 Organizačný poriadok CSPV SAV v.v.i. vychádza z nasledujúcich predpisov a
dokumentov:
a. Zákon č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied 1,
b. Štatút Slovenskej akadémie vied 2,
c. Organizačný poriadok Slovenskej akadémie vied 3.
1.3 Organizačný poriadok CSPV SAV v.v.i. je záväzný pre všetkých zamestnancov, ktorí sú v
pracovnom pomere s CSPV SAV v.v.i. Na zamestnancov, ktorí sú činní pre CSPV SAV
v.v.i. na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, sa tento
organizačný poriadok vzťahuje, len pokiaľ to vyplýva z jeho ďalších ustanovení, prípadne
z uzavretej dohody. Tento organizačný poriadok je záväzný aj pre doktorandov v internej
a externej forme doktorandského štúdia4.

1

Schválený Národnou radou SR dňa 19. februára 2002 s účinnosťou od 1. apríla 2002.
V úplnom znení ako vyplýva zo zmien a doplnkov schválených Snemom Slovenskej akadémie vied dňa
26. 5.2009, 15.12.2010, 17.9.2013 a 29.9.2015, 22.9.2016, 27.6.2017 a 28.9.2017.
3
Znenie v zmysle zmien a doplnkov schválených Predsedníctvom Slovenskej akadémie vied dňa 3.apríla
2014.
4
Organizačný poriadok sa môže vzťahovať len na tých doktorandov, ktorí majú s ústavom SAV ako s
externou vzdelávacou inštitúciou uzatvorenú individuálnu dohodu o doktorandskom štúdiu doktoranda a
vykonávajú vedeckú časť svojho doktorandského štúdia na tomto ústave podľa § 54 ods. 12zákona č. 131
/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2

Článok II
Predmet činnosti a hlavné poslanie CSPV SAV v.v.i.
2.1 Predmetom činnosti a hlavným poslaním CSPV SAV v.v.i. je:
a) uskutočňovanie výskumu najmä v týchto odboroch vedy a techniky (ďalej tiež
„odbory“): Psychologické vedy (050100), Sociálne vedy (050400), Ekonomické vedy
a obchod (050200), Historické vedy a archeológia (060100), Sociálna a ekonomická
geografia (050700),
b) zabezpečovanie a správa infraštruktúry výskumu a vývoja, ku ktorej má organizácia
vlastnícke právo alebo iné právo; rozsah infraštruktúry výskumu a vývoja, ku ktorej
organizácia nadobudla práva transformáciou na verejnú výskumnú inštitúciu dňa 1. 7.
2018, bude vymedzovať protokol medzi Slovenskou akadémiou vied a organizáciou
podľa § 21a ods. 7 zákona č. 133/2002 Z.z. o Slovenskej akadémii vied,
c) získavanie, spracúvanie a šírenie informácií z oblasti vedy a techniky, osobitne
poznatkov z vlastného výskumu a vývoja, a to v odboroch uvedených v písmene a)
tohto článku, ako aj vydávanie časopisov,
d) podieľanie sa na uskutočňovaní študijných programov tretieho stupňa
vysokoškolského štúdia, a to v odboroch uvedených v písmene a) tohto článku,
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) tohto článku.
2.2 Predmetom činností organizácie podľa § 2 ods. 1 zákona č. 243/2017 Z.z. o verejnej
výskumnej inštitúcii je:
a) činnosť:
1. uskutočňovania výskumu,
2. zabezpečovania a správy infraštruktúry výskumu a vývoja,
3. získavania, spracúvania a šírenia informácií z oblasti vedy a techniky a
poznatkov z vlastného výskumu a vývoja alebo
4. spolupráce v oblasti vedy a techniky s vysokými školami, ostatnými
právnickými osobami uskutočňujúcimi výskum a vývoj a s podnikateľmi,
v odboroch uvedených v písmene 2.1a) tohto článku, a to na základe požiadaviek
orgánov verejnej správy za podmienok podľa osobitných predpisov,
b) činnosť:
1. uskutočňovania výskumu,
2. zabezpečovania a správy infraštruktúry výskumu a vývoja alebo
3. získavania, spracúvania a šírenia informácií z oblasti vedy a techniky a
poznatkov z vlastného výskumu a vývoja,
v odboroch uvedených v písmene 2.1a) tohto článku, a to ako podnikateľská činnosť,
c) činnosť vývoja a inovácií v odboroch uvedených v bode 1a) tohto článku, a to:
1. na základe požiadaviek orgánov verejnej správy za podmienok podľa
osobitných predpisov,
2.
ako podnikateľská činnosť alebo
3. vo forme projektov podľa osobitných predpisov.

Článok III
Organizačná štruktúra
3.1 Organizácia má tieto orgány a týchto funkcionárov (s pôsobnosťou na celú organizáciu):
a)
b)
c)
d)
e)

Štatutárnym orgánom CSPV SAV v.v.i. je generálny/a riaditeľ/ka,
Zástupca/kyňa generálneho/ej riaditeľa/ky,
správna rada CSPV SAV, v.v.i.,
vedecká rada CSPV SAV, v.v.i.,
dozorná rada CSPV SAV, v.v.i.

3.2 Ďalšími poradnými orgánmi generálneho/-nej riaditeľa/-ky sú:
 atestačná komisia;
 inventarizačná komisia; vyraďovacia komisia; likvidačná komisia;
 škodová komisia.
3.2.1 Atestačnú komisiu pre udeľovanie stupňov vedeckých a vedecko-technických
pracovníkov menuje generálny/a riaditeľ/ka CSPV SAV v.v.i. po vyjadrení Vedeckej
rady CSPV SAV v.v.i. a po schválení predsedníctvom SAV tak, aby v nej boli
zastúpení predstavitelia vedných disciplín, v ktorých sa atestačná komisia vyjadruje
o spôsobilosti uchádzačov o zvýšenie kvalifikácie. Členmi komisie sú pracovníci
organizačných zložiek a pracovníci partnerských inštitúcií. Atestačná komisia
schvaľuje zaradenie pracovníkov do príslušných kategórií, zabezpečuje v súlade s
platnými kritériami preraďovanie pracovníkov do vyšších kvalifikačných stupňov a
podáva návrhy Komisii SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie pracovníkov.
3.2.2 Inventarizačná komisia, vyraďovacia komisia a likvidačná komisia dohliadajú na
hospodárenie so zvereným majetkom CSPV SAV v.v.i., ktorý spravujú jednotlivé
organizačné zložky CSPV SAV v.v.i. na svojich pracoviskách.
3.2.3 Škodová komisia prejednáva škody vzniknuté pri hospodárení organizácie a odporúča
spôsob ich likvidácie v podmienkach jednotlivých ústavov centra.
3.2.4 Je zriadená funkcia tajomníka organizácie, ktorého menuje a odvoláva generálny/a
riaditeľ/ka po prerokovaní v správnej rade CSPV SAV, v.v.i.. Tajomník organizácie
plní úlohy podľa poverenia generálneho/nej riaditeľa/ky .
3.2.5 Generálny/a riaditeľ/ka CSPV SAV v.v.i. môže podľa potreby zriadiť aj iné poradné a
pomocné orgány.
3.3 Organizácia sa člení na organizačné zložky:
a. CSPV SAV v. v. i., Prognostický ústav, (bez SAV)
b. CSPV SAV v. v. i., Ústav experimentálnej psychológie
c. CSPV SAV v. v. i., Spoločenskovedný ústav

3.4 Sídlom organizačnej zložky uvedenej:
 v odseku 3.3 písmeno a. je Šancová 56, 811 05 Bratislava,
 v odseku 3.3 písmeno b. je Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava,
 v odseku 3.3 písmeno c. je Karpatská 5, 040 01 Košice.
3.5 Predmetom hlavnej činnosti organizačnej zložky
CSPV SAV v. v. i., Prognostický ústav je:
a.
b.

c.

d.
e.

3.6

uskutočňovanie výskumu najmä v podskupinách odborov vied: sociálne vedy,
ekonomické vedy, sociálna a ekonomická geografia, demografia;
zabezpečovanie a správa infraštruktúry výskumu a vývoja, ku ktorej má organizácia
vlastnícke právo alebo iné právo;
Rozsah infraštruktúry výskumu a vývoja, ku ktorej organizácia nadobudla práva
transformáciou na verejnú výskumnú inštitúciu dňa 1. 7. 2018 vyplýva z protokolu
medzi Slovenskou akadémiou vied a organizáciou podľa § 21a ods. 7 zákona č.
133/2002 Z.z. o Slovenskej akadémii vied.
získavanie, spracúvanie a šírenie informácií z oblasti vedy a techniky, osobitne
poznatkov z vlastného výskumu a vývoja, a to v odboroch uvedených v písmene a)
tohto odseku; vydávanie časopisu
podieľanie sa na uskutočňovaní doktorandských študijných programov a to
v odboroch uvedených v písmene a) tohto odseku,
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) tohto odseku.

Predmetom hlavnej činnosti organizačnej zložky
CSPV SAV v. v. i., Ústav experimentálnej psychológie je:
a. uskutočňovanie výskumu najmä v podskupinách odborov vied: psychologické vedy,
sociálne vedy;
b. zabezpečovanie a správa infraštruktúry výskumu a vývoja, ku ktorej má organizácia
vlastnícke právo alebo iné právo;
Rozsah infraštruktúry výskumu a vývoja, ku ktorej organizácia nadobudla práva
transformáciou na verejnú výskumnú inštitúciu dňa 1. 7. 2018 vyplýva z protokolu
medzi Slovenskou akadémiou vied a organizáciou podľa § 21a ods. 7 zákona č.
133/2002 Z.z. o Slovenskej akadémii vied.
c. získavanie, spracúvanie a šírenie informácií z oblasti vedy a techniky, osobitne
poznatkov z vlastného výskumu a vývoja, a to v odboroch uvedených v písmene a)
tohto odseku; vydávanie časopisu
f. podieľanie sa na uskutočňovaní doktorandských študijných programov a to
v odboroch uvedených v písmene a) tohto odseku,
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) tohto odseku.

3.7 Predmetom hlavnej činnosti organizačnej zložky
CSPV SAV v. v. i., Spoločenskovedný ústav je:

a. uskutočňovanie výskumu najmä v podskupinách odborov vied: psychologické vedy,
sociálne vedy, historické vedy, sociálna a ekonomická geografia;
b. zabezpečovanie a správa infraštruktúry výskumu a vývoja, ku ktorej má organizácia
vlastnícke právo alebo iné právo;
Rozsah infraštruktúry výskumu a vývoja, ku ktorej organizácia nadobudla práva
transformáciou na verejnú výskumnú inštitúciu dňa 1. 7. 2018 vyplýva z protokolu
medzi Slovenskou akadémiou vied a organizáciou podľa § 21a ods. 7 zákona č.
133/2002 Z.z. o Slovenskej akadémii vied.
c. získavanie, spracúvanie a šírenie informácií z oblasti vedy a techniky, osobitne
poznatkov z vlastného výskumu a vývoja, a to v odboroch uvedených v písmene a)
tohto odseku; vydávanie časopisu,
g. podieľanie sa na uskutočňovaní doktorandských študijných programov a to
v odboroch uvedených v písmene a) tohto odseku;
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) tohto odseku.
Článok IV
Organizačné doplnky
4.1 Do organizačnej štruktúry organizácie sú zaradení zamestnanci organizácie, interní
doktorandi a osoby na študijnom pobyte.
4.2 Osoby podľa odseku 1 sú priamo podriadení riaditeľovi/ke organizačnej jednotky, do
ktorej sú zaradení.
4.3 Generálny/a riaditeľ/ka môže rozhodnúť, že niektoré osoby podľa odseku 1 nebudú
zaradení do organizačnej jednotky, ale budú podriadení priamo generálnemu/ej
riaditeľovi/ke.
4.4 Generálny/na riaditeľ/ka môže jednu osobu podľa odseku 1 zaradiť do viacerých
organizačných jednotiek.

Článok V
Podpisovanie písomností
5.1 Písomnosti CSPV SAV v.v.i. podpisuje štatutár, tj, generálny/a riaditeľ/ka. Zástupca/kyňa
generálneho/nej riaditeľa/ky a riaditelia organizačných zložiek CSPV SAV v.v.i. podpisujú
písomnosti v rozsahu určenom vnútornými predpismi CSPV SAV, v.v.i., ktoré ich oprávňujú
podpisovať hospodárske operácie a vykonávať v mene ústavu alebo CSPV SAV v.v.i.
pracovno-právne úkony, aby bola plynule zabezpečená každodenná prevádzka ústavov/CSPV
SAV v.v.i..
5.2 Podpisovanie bankových a iných finančných dokladov sa riadi osobitnými predpismi o
bankovom styku a pokladničných operáciách a v súlade so záväznými internými
predpismi organizácie.

Článok VI
Záverečné ustanovenia
6.1. Správna rada CSPV SAV, v.v.i. predložila návrh tohto organizačného poriadku
poverenému členovi dozornej rady CSPV SAV, v.v.i. dňa 16.7.2018 a predsedníčke
vedeckej rady CSPV SAV, v.v.i. dňa 16.7.2018. Dozorná rada CSPV SAV, v.v.i. sa k
návrhu tohto organizačného poriadku vyjadrila dňa 17.7.2018. Vedecká rada CSPV
SAV, v.v.i. sa k návrhu tohto organizačného poriadku vyjadrila dňa 20.7.2018. Správna
rada CSPV SAV, v.v.i. schválila tento organizačný poriadok dňa 20.7.2018.
6.2

Zrušuje sa organizačný poriadok účinný do dňa predchádzajúceho dňu nadobudnutia
účinnosti tohto organizačného poriadku.

6.3

Tento pracovný poriadok nadobúda účinnosť deň po jeho zverejnení na webovom sídle
organizácie.

V Bratislave, dňa 20.7.2018
.....................................................................
Mgr. Denisa Fedáková, PhD.
generálna riaditeľka Centra spoločenských
a psychologických vied SAV, v. v. i.

