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ČASŤ I 
Všeobecná časť 

 
 

1.  Rozsah platnosti organizačného poriadku Ústavu informatiky SAV 
 
1.1 Organizačný poriadok Ústavu informatiky 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 Ústavu informatiky je záväzný pre všetkých zamestnancov, 
ktorí sú  v pracovnom pomere s Ústavom informatiky. Na zamestnancov, ktorí sú činní 
pre Ústav informatiky 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 štúdia.  

 

2.  Postavenie,  hlavné úlohy Ústavu informatiky SAV 

 
2.1  Ústav informatiky zriadilo Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied uznesením č.304 

zo dňa 16. 4. 1991 s účinnosťou od 1. 7. 1991. Ústav vznikol postupnou 
transformáciou Laboratória   teoretickej a aplikovanej mechaniky, zriadeného v roku 
1956 a Ústavu technickej kybernetiky SAV, zriadeného v roku 1966. Pôvodný názov 
Ústav počítačových systémov SAV zmenilo uznesenie Predsedníctva SAV č. 147 zo 
dňa 17.12.1998 s účinnosťou od 1. 1. 1999. Uznesením Predsedníctva SAV č. 830 zo 
dňa 26. 4. 2001 sa s účinnosťou od 1. 7. 2001 k Ústavu informatiky pričlenil Ústav  
teórie riadenia a robotiky SAV. 

2.2     Ústav informatiky je právnickou osobou spôsobilou samostatne nadobúdať práva 
a zaväzovať sa. Práva  a povinnosti Slovenskej akadémie vied ako správcu rozpočtovej 
kapitoly  vo vzťahu k Ústavu informatiky upravuje zákon č. 303/1995 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.  

 
2.3 Sídlo Ústavu informatiky:  Dúbravská cesta 9, 845 07 Bratislava  
 

2.4 IČO Ústavu informatiky: 170 555 55 
2.5 Štatutárny orgán Ústavu informatiky:  riaditeľ 
 
2.6 Poslaním a hlavnými úlohami Ústavu informatiky je:  

• Ústav zabezpečuje základný a aplikovaný výskum vo vedeckých oblastiach 
∗ informatika a informačné technológie, 
∗ informačno-riadiace systémy. 

• Ústav vykonáva vzdelávaciu činnosť v oblasti výchovy nových vedeckých 
pracovníkov. V zmysle akreditácie MŠ SR vykonáva funkciu externého 
školiaceho pracoviska doktorandov vo vednom odbore 25-11-9 Aplikovaná  
informatika a vo vednom odbore 38-01-9 Automatizácia a riadenie. 
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• Ústav spolupracuje s pracoviskami príbuzných vedných odborov v rámci 

SR, ako aj v zahraničí, a to najmä s vysokými školami, výskumnými 
pracoviskami, štátnymi organizáciami a pracoviskami SAV. 

• Ústav je vydavateľom vedeckého časopisu Computing and Informatics. 
• V súlade so všeobecnými záväznými predpismi ústav vykonáva ďalšie 
činnosti, súvisiace so základným predmetom činnosti, v rozsahu a vo forme 
podľa platných hospodárskych predpisov. 

• Ústav zriaďuje spoločné pracoviská s vysokými školami. 
 

 
3.  Hospodárenie Ústavu informatiky SAV 
 
3.1 Ústav informatiky je príspevková organizácia. Ústav informatiky hospodári  

s finančnými prostriedkami  zo štátneho rozpočtu,  ktoré určuje predseda Slovenskej 
akadémie vied  na návrh Predsedníctva Slovenskej akadémie vied, ktorý vychádza zo 
zásad rozdelenia rozpočtu schválených Snemom Slovenskej akadémie vied 
a z výsledkov pravidelného hodnotenia organizácií Slovenskej akadémie vied.  

 
 
4.  Odborné a poradné orgány Ústavu informatiky SAV 
 
4.1 Vedecká rada Ústavu informatiky je odborný orgán organizácie. Členov vedeckej rady     

volí akademická obec, ktorú tvoria zamestnanci organizácie s vysokoškolským 
vzdelaním a doktorandi. Funkčné obdobie Vedeckej rady Ústavu informatiky je štyri 
roky. Na čele Vedeckej rady Ústavu informatiky je predseda Vedeckej rady Ústavu 
informatiky, ktorého volia členovia Vedeckej rady Ústavu informatiky spomedzi seba. 
Vedecká rada Ústavu informatiky plní úlohy: 

• určuje vedeckú profiláciu ústavu, 
• vyjadruje sa ku koncepčným otázkam týkajúcim sa vedeckej činnosti 

a organizácie ústavu, 
• navrhuje zlúčenie, rozdelenie a zrušenie, zmenu spôsobu financovania 

alebo prechod na inú formu hodpodárenia ústavu, 
• schvaľuje správu o činnosti ústavu. 

Vedecká rada Ústavu informatiky sa riadi  štatútom, ktorý schvaľuje akademická obec 
Ústavu informatiky. 
Vedecká rada Ústavu informatiky v celoakademických veciach komunikuje 
s Vedeckou radou Slovenskej akadémie vied, Predsedníctvom Slovenskej akadémie 
vied a Výborom Snemu Slovenskej akadémie vied. 
 

4.2   Riaditeľ zriaďuje Ústavnú radu Ústavu informatiky ako svoj poradný orgán.Ústavná 
  rada je poradným orgánom riaditeľa ústavu a do jej kompetencie patrí: 

 
– prerokovanie vedeckého, odborného a aplikačného zamerania ústavu 

z hľadiska krátkodobého, resp. perspektívneho, pri uvažovaní 
svetového vývoja, 

– prerokovanie náplne oddelení z hľadiska integrovaného výskumu. 
 

Členmi Ústavnej rady sú: riaditeľ, zástupca riaditeľa, vedecký tajomník, predseda 
vedeckej rady alebo jeho zástupca, vedúci úseku riaditeľa, vedúci hospodársko-
technického úseku, vedúci oddelení, vybraní vedeckí pracovníci a zástupca odborovej 
organizácie. 
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Zasadanie zvoláva riaditeľ ústavu alebo z poverenia riaditeľa jeho zástupca, resp. 
vedecký tajomník. 

 Ústavná rada sa schádza podľa potreby, minimálne dvakrát za rok. 

 
4.3 Ďalšie poradné orgány zriaďuje riaditeľ na prerokovanie úloh a záležitostí, ktorých 

závažnosť vyžaduje kolektívne posúdenie. Závery a uznesenia poradných orgánov 
majú odporúčajúci charakter. Predsedov a členov poradných orgánov menuje 
a odvoláva riaditeľ. Poradný orgán zvoláva a program jeho rokovania určuje 
(z vlastného podnetu, z podnetu riaditeľa či ktoréhokoľvek člena poradného orgánu) 
predseda poradného orgánu, ktorý oznamuje výsledky rokovania riaditeľovi 
organizácie. Z rokovania poradného orgánu sa vyhotovuje zápisnica, ktorá sa doručuje 
riaditeľovi organizácie a všetkým členom poradného orgánu.  

 
4.4 Na Ústave informatiky pracuje Atestačná komisia schválená P SAV ako orgán pre 

posudzovanie kvalifikácie vedeckých pracovníkov a doktorandského štúdia. 
 
 
5. Hlavné zásady vnútornej organizácie a riadenia Ústavu informatiky  

 
 

5.1 Na čele Ústavu informatiky je riaditeľ, ktorého po schválení návrhu v Predsedníctve 
Slovenskej akadémie vied vymenúva a odvoláva predseda Slovenskej akadémie vied. 
Pracovné miesto riaditeľa sa obsadzuje na základe  výberového konania, postupom 
stanoveným v Pravidlách výberového konania na obsadzovanie miest riaditeľov 
vedeckých organizácií Slovenskej akadémie vied schválených Predsedníctvom 
Slovenskej akadémie vied dňa 2. 5. 2002 po prerokovaní v Sneme Slovenskej 
akadémie vied dňa 23. 4. 2002.  

 
5.2  Riaditeľ plní úlohy uvedené v čl. 10, ods. 3 Štatútu Slovenskej akadémie vied, 

presnejšie špecifikované v jeho pracovnej náplni.  
 
5.3  Riaditeľ riadi všetku činnosť organizácie a zodpovedá za ňu podpredsedovi Slovenskej 

akadémie vied pre Oddelenie vied o neživej prírode. 
 
5.4  Riaditeľ menuje a odvoláva svojho štatutárneho zástupcu a určuje mu rozsah 

kompetencií. Riaditeľ je v zmysle čl. 8, ods. 1 a 3 Štatútu Slovenskej akadémie vied 
povinný do 10 dní od svojho vymenovania do funkcie vymenovať do funkcie svojho 
štatutárneho zástupcu a oznámiť jeho meno Oddeleniu vied o neživej prírode 
Slovenskej akadémie vied. 

  
5.5  Riaditeľ môže menovať a odvolať vedeckého tajomníka organizácie, ktorý sa podieľa 

na zabezpečovaní vedecko-výskumnej a vzdelávacej činnosti organizácie v rozsahu 
určenom riaditeľom organizácie. 

 
5.6 Ústav informatiky sa člení na vedecko-výskumné oddelenia, úsek riaditeľa 

a hospodársko-technický úsek. 
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6. Vymedzenie práv, povinností a zodpovednosti zamestnancov Ústavu  

informatiky  
 
6.1 Rozsah práv, povinností a zodpovednosti zamestnancov Ústavu informatiky vyplýva  

z právnych predpisov, z funkčného zaradenia, pracovných náplní, z príkazov 
a pokynov príslušných vedúcich zamestnancov a riaditeľa organizácie. Základné  
práva a povinnosti zamestnancov a vedúcich zamestnancov sú vymedzené 
v príslušných ustanoveniach Zákonníka práce, zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone 
práce vo verejnom záujme (novelizácia zákona č. 313/2001 o verejnej službe) v znení 
neskorších predpisov, v Pracovnom poriadku, v Organizačnom poriadku, 
v Kolektívnej zmluve Ústavu informatiky a ďalších pracovnoprávnych predpisoch, 
v súlade s ktorými je povinný konať každý zamestnanec. 
 

6.2 Vedúcimi zamestnancami Ústavu informatiky sú: 
• riaditeľ, 
• štatutárny zástupca riaditeľa, 
• vedecký tajomník, 
• vedúci úseku riaditeľa, 
• vedúci hospodársko-technického úseku, 
• vedúci vedecko-výskumných oddelení. 

 
7.   Podpisovanie písomností 
 
7.1  Písomnosti za Ústav informatiky podpisuje riaditeľ. Štatutárny zástupca riaditeľa 

podpisuje písomnosti v rozsahu určenom riaditeľom. Vedúci hospodársko-technického 
úseku podpisuje písomnosti v rozsahu svojich kompetencií. Riaditeľ ústavu môže 
podpisovaním písomne poveriť aj iného vedúceho zamestnanca ústavu. 

 
7.2       Podpisovanie bankových a iných finančných dokladov sa riadi osobitnými predpismi 

o bankovom styku a pokladničných operáciách a v súlade so „Zásadami obehu 
účtovných dokladov“ a ostatnými záväznými internými predpismi organizácie. 
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ČASŤ II 

Organizačná štruktúra  
 
 
 
Ústav informatiky sa člení na: 
 
 
1.  Vedecko-výskumné oddelenia 
 
1.1 Oddelenie paralelného a distribuovaného spracovania informácií  
1.2 Oddelenie návrhu a diagnostiky číslicových systémov  
1.3 Oddelenie numerických metód a algoritmov 
1.4 Oddelenie analýzy a syntézy reči 
1.5 Oddelenie elektrónovej litografie 
1.6 Oddelenie modelovania a riadenia diskrétnych procesov  
1.7 Oddelenie senzorických systémov  
 
 
2. Úsek riaditeľa  
 
2.1 Sekretariát riaditeľa  
2.2 VTEI - knižnica  
2.3 Redakcia časopisu  
2.4 Personálny referát  
 
 
3. Hospodársko-technický úsek 
 
3.1 Oddelenie ekonomiky 
3.2 Oddelenie prevádzky a správy 
3.3 Oddelenie vývoja a realizácie 
 
 
 
Schéma organizačnej štruktúry Ústavu informatiky tvorí prílohu organizačného poriadku. 
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ČASŤ III 
Kompetencie riaditeľa, štatutárneho zástupcu 

riaditeľa, vedeckého tajomníka; odborná pôsobnosť 
organizačných útvarov 

 
Riaditeľ Ústavu informatiky  
Riaditeľ Ústavu informatiky zodpovedá za výkon činnosti podpredsedovi Slovenskej 
akadémie vied pre Oddelenie vied o neživej prírode Slovenskej akadémie vied. 

Riaditeľ Ústavu informatiky: 
• riadi činnosť ústavu a ako štatutárny orgán rokuje vo všetkých jeho veciach. 

Zodpovedá za vedeckú a odbornú úroveň činnosti, celkovú hospodársku 
prosperitu ústavu, za výkon kontrolnej činnosti a personálnu prácu v ústave, 

• riadi ústav v súlade s platnými celoštátnymi, rezortnými a ústavnými normami, 
činnosť poradných orgánov a právnu, kontrolnú a správnu činnosť ústavu, 

• schvaľuje všetky rozhodujúce dokumenty celoústavného významu (okrem 
tých, ktoré určí na schválenie iným vedúcim zamestnancom ústavu), všetky 
zmluvy, ktoré ústav uzatvára, ročnú uzávierku a rozdelenie použiteľného zisku, 
prijímanie, prepúšťanie a preraďovanie zamestnancov ústavu a ich 
odmeňovanie, 

• je jediným vedúcim zamestnancom ústavu, ktorý je oprávnený, v súčinnosti 
s Vedeckou radou ústavu, rozhodovať o veciach, ktoré zásadným spôsobom 
ovplyvňujú vedeckú, vedecko-technickú a odbornú úroveň ústavu a jeho 
hospodársku prosperitu, 

• rozhoduje o koncepcii zamerania výskumnej a ostatnej činnosti a špecializácii 
ústavu, o koncepcii zapojenia ústavu do zahraničnej spolupráce, o dohodách 
a zmluvách v tejto oblasti, o vnútornej organizácii ústavu (zriadenie a zrušenie 
oddelení a pod.), o rozvoji a zámeroch pracoviska ako školiaceho pracoviska, 
o smeroch rozvoja technickej základne ústavu ( po prerokovaní vo VR ústavu ) 
a o majetkových, právnych a finančných otázkach ústavu. V súlade so 
Zákonníkom práce môže poveriť niektorými úlohami ďalších členov vedenia 
ústavu. 

 
Štatutárny zástupca riaditeľa Ústavu informatiky  
 
Štatutárny zástupca riaditeľa zodpovedá za výkon svojej činnosti riaditeľovi Ústavu 
informatiky. 
Štatutárny zástupca riaditeľa: 

• zastupuje riaditeľa v plnom rozsahu v čase jeho neprítomnosti s výnimkou 
pracovno-právnej oblasti (uzatváranie a ukončenie pracovných a im podobných 
vzťahov) a hospodársko-právnej oblasti (uzatváranie hospodárskych zmlúv 
v SR a so zahraničím), 

• vykonáva činnosti priamo delegované riaditeľom ústavu pre činnosť zástupcu 
riaditeľa a v prípade dlhšej neprítomnosti riaditeľa tiež činnosti ním určené; 
v týchto prípadoch musí riaditeľ udeliť písomný a konkrétny súhlas vopred, 

• zodpovedá za prípravu a realizáciu programov školiaceho pracoviska 
a programov zvyšovania odbornej úrovne zamestnancov ústavu, 

• podieľa sa na riadení výskumnej činnosti ústavu. 
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Vedecký tajomník Ústavu informatiky 
 
Vedecký tajomník ústavu zodpovedá za výkon svojej činnosti riaditeľovi Ústavu informatiky. 
Vedecký tajomník Ústavu informatiky: 

• vykonáva činnosť súvisiacu s organizáciou vedeckej a odbornej práce ústavu, 
• zodpovedá za usporiadanie ústavných seminárov, 
• zodpovedá za vyhotovovanie správ vyžiadaných vyššími orgánmi SAV, resp. 

MŠ SR v oblasti vedeckej, resp. odbornej. 
 
Vedúci úseku riaditeľa 
 
Vedúci úseku riaditeľa zodpovedá za výkon svojej činnosti riaditeľovi Ústavu informatiky.  
Vedúci úseku riaditeľa: 

• zodpovedá za zabezpečenie riešenia úloh súvisiacich s organizáciou a riadením 
ústavu, 

• zodpovedá za koordináciu, riešenie a uplatňovanie výsledkov riešenia 
organizačných, personálnych, právnych, príp. iných úloh ústavu na základe 
poverenia riaditeľa, 

• koordinuje prípravu výročnej správy ústavu pod vedením vedeckého 
tajomníka, 

• spolupracuje s vedeckým tajomníkom na príprave evaluácie a akreditácie 
ústavu, 

• zodpovedá za odborné a organizačné vedenie zvereného úseku, personálne 
a materiálne vybavenie. 

 
Vedúci hospodársko-technického úseku 
 
Vedúci hospodársko-technického úseku zodpovedá za výkon svojej činnosti riaditeľovi 
Ústavu informatiky. 
Vedúci hospodársko-technického úseku: 

• zodpovedá za zabezpečenie činnosti ústavu v oblasti ekonomiky, financovania 
a správy majetku, 

• zodpovedá za realizačnú, prevádzkovú a servisnú činnosť ústavu, 
• zodpovedá za vyhotovovanie finančného rozpočtu ústavu, ekonomických 

rozborov a štatistických výkazov, 
• v rámci svojej zodpovednosti podpisuje v mene ústavu príslušné písomnosti, 
• zodpovedá za odborné a organizačné vedenie zvereného úseku, personálne 

a materiálne vybavenie. 
 
Vedúci vedecko-výskumného oddelenia 
 
Vedúci vedecko-výskumného oddelenia zodpovedá za výkon svojej činnosti riaditeľovi 
Ústavu informatiky. 
Vedúci vedecko-výskumného oddelenia: 

• zodpovedá za odborné vedenie zvereného oddelenia a za jeho vedecko-
výskumné výsledky, 

• zodpovedá za organizačné vedenie zvereného oddelenia, personálne 
a materiálne vybavenie, 

• zodpovedá za hospodárenie s finančnými prostriedkami v súlade s právnymi 
normami a podmienkami financovania projektov, 
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• vyhľadáva dodatkové možnosti získavania finančných prostriedkov na vedeckú 

a výskumnú činnosť, ako sú napríklad medzinárodné projekty, sponzori, 
hospodárske zmluvy. 

 
 
 
Úsek riaditeľa    
 
Úsek riaditeľa riadi vedúci úseku.  
Organizačnými jednotkami sú:   
 
Sekretariát riaditeľa 

• vykonáva všetky administratívne a organizačné práce pre riaditeľa ústavu, 
zástupcu riaditeľa,  vedeckú radu,  vedeckého tajomníka, vedúceho úseku 
riaditeľa a vedecko-výskumné oddelenia, 

• zabezpečuje zahraničné a domáce pracovné cesty zamestnancov ústavu a vedie 
ich agendu, 

• zabezpečuje práce spojené s doktorandským štúdiom. 
 
VTEI – knižnica 

• zodpovedá za správu a kontrolu knižničných fondov ústavu /vedenie 
katalógov, prírastky, vyraďovanie, evidencie, výpožičky, výmenná služba atď./ 
v zmysle platnej legislatívy a vedie o nich dokumentáciu, 

• vyhľadáva nové zdroje knižničných informácií, 
• zodpovedá za zapojenie knižnice do celoakademického a celoštátneho, resp. 

národného knižničného informačného systému. 
 
Redakcia časopisu 

• organizačne zabezpečuje vydávanie časopisu Computing and Informatics, 
• zabezpečuje činnosť Redakčnej rady časopisu, 
• vykonáva jazykovú korektúru autorských rukopisov v anglickom    jazyku, 
• vykonáva preklady redakčných písomností a zabezpečuje styk s autormi 

a recenzentami, 
• na požiadanie vyhotovuje preklady pre zamestnancov ústavu do a z anglického 

jazyka a korektúry. 
 
Personálny referát 

• zodpovedá za zabezpečenie personálnej agendy ústavu v zmysle platnej 
legislatívy, 

• vykonáva administratívne práce spojené s prijímaním, odmeňovaním, 
preraďovaním a   prepúšťaním zamestnancov, 

• zabezpečuje prihlasovanie a odhlasovanie poistencov do poisťovní, 
• sleduje dochádzku zamestnancov a spracováva prehľady o dochádzke 

a podklady pre vyúčtovanie miezd pracovníkov, 
• vykonáva evidenciu, prehľady, štatistiky, periodické i jednorazové hlásenia 

o zamestnancoch a pracovných miestach pre potreby ústavu, nadriadené 
orgány, štatistické úrady a pod. 
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ČASŤ IV. 
Záverečné ustanovenia 

 
 

1. Schéma organizačnej štruktúry je neoddeliteľnou súčasťou tohto organizačného 
poriadku (príloha). 

2. Riaditeľ Ústavu informatiky má právo z dôvodu účelnosti a vhodnosti kumulovať dva 
alebo viacero druhov prác a funkcií pri dodržaní všeobecne záväzných právnych 
predpisov vzťahujúcich sa na túto problematiku.  

3. Zmeny a doplnky Organizačného poriadku Ústavu informatiky vydáva riaditeľ 
ústavu po predchádzajúcom vyjadrení Vedeckej rady Ústavu informatiky a vedenia 
Oddelenia vied o neživej prírode SAV. 

4. Tento Organizačný poriadok Ústavu informatiky nadobúda účinnosť dňa 1. 11. 2006. 
5. Odo dňa účinnosti tohto organizačného poriadku stráca platnosť Organizačný 

poriadok Ústavu informatiky dňa zo dňa 14. 3. 2003 a všetky jeho dodatky, ako aj 
všetky doteraz vydané normy, ktoré vydala organizácia a sú v rozpore s týmto 
organizačným poriadkom.  

 
 
 
 
 
 
 
Organizačný poriadok Ústavu informatiky SAV prerokovala Vedecká rada Ústavu 
informatiky na svojom zasadnutí dňa 28. septembra 2006 a vedenie Oddelenia vied 
o neživej prírode SAV na svojom zasadnutí dňa 10. 1. 2007. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ing. Ladislav HLUCHÝ, CSc. 
       riaditeľ Ústavu informatiky 
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Organiza čná štruktúra Ústavu informatiky SAV  
 
 Zástupca riaditeľa  Riaditeľ  Vedecký tajomník  
       

        
        
        

Vedecko-výskumné      oddelenia  Úsek riaditeľa  Hospodársko-technický úsek 
    vedúci úseku  vedúci úseku 

           
 Oddelenie paralelného a distribuovaného 

spracovania informácií 
   

Oddelenie elektrónovej litografie 
  Sekretariát riaditeľa   Oddelenie ekonomiky 

           
 Oddelenie návrhu a diagnostiky 
číslicových systémov 

  Oddelenie modelovania a riadenia 
diskrétnych procesov 

  VTEI - knižnica   Oddelenie prevádzky 
a správy 

           
 Oddelenie numerických metód  

a algoritmov 
   

Oddelenie senzorických systémov 
  Redakcia časopisu   Oddelenie vývoja 

a realizácie 

          
  

Oddelenie analýzy a syntézy reči 
 Personálny referát   

  

 

 


