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SLOVENSKÁ AKADÉMIÄ VIED

Bratislava 15. novembra 2021
Císlo: 06148/2021

ZAKLADACIA LISTINA

Článokl

Slovenská akadémia vied, sídlo: Štefánikova 898/49, 814 38 Bratislava — mestská čast‘ Staré
Mesto, IČO: 000 378 69, týmto podl‘a ~ 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej
výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (d‘alej tiež „zákon o verejnej
výskumnej inštitúcii“) a ~ 2laa ods. 1 a 7 písm. a) zákona č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej
akadémii vied (d‘alej tiež „zákon o akadémii“) vydáva zakladaciu listinu pre

Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, verejná
výskumná inštitúcia

(d‘alej tiež „organizácia“).

Skrátená podoba názvu organizácie je Centrum pre využitie pokročilých materiálov SAV,
v. v. i. Sídlorn organizácie je Dúbravská cesta 3484/9, 845 11 Bratislava — mestská čast‘
Karlova Ves; ICO organizácie je 509 760 44.

Článok II
Vývoj organizácie

(1) Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied bob zriadené
uznesením Predsedníctva Slovenskej akadémie vied ako vedecká organizácia pre
plnenie poslania Slovenskej akadémie vied v oblasti materiálového výskumu a nových
technológií.

(2) Na základe ~ 21 a ods. 1 zákona o akadémii a zakladacej listiny verejnej výskumnej
inštitúcie vydanej Slovenskou akadémiou vied podl‘a ~ 21a ods. 2 písm. a) zákona
o akadémii sa Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied
dňom 1. 7. 2018 stalo verejnou výskumnou inštitúciou. Dňa 10. 9. 2018 Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo rozhodnutie číslo
2018/11372:4-01CC, ktorým zastavilo konanie o zápis organizácií Slovenskej akadémie
vied do registra verejných výskumných inštitúcií. Dňa 26. 9. 2018 nadobudol účinnost‘
zákon č. 270/2018 Z. z., ktorým sa menil a doplňal o. i. aj zákon o akadémii; podl‘a
~ 21b ods. 1 a 2 zákona o akadémii v zncní zákona č. 270/2018 Z. z. sa organizácie
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Slovenskej akadémie vied odo dňa 26. 9. 2018 opälovne stali rozpočtovými alebo
príspevkovými organizáciami.

(3) Dňa 5. 10. 2021 nadobudol účinnosf zákon č. 347/2021 Z. z., ktorým sa menu a dopÍňal
zákon o akadémii a geologický zákon; podl‘a ~ 21 aa ods. 1 zákona o akadémii v znení
zákona č. 347/2021 Z. z. organizácie Slovenskej akadémie vied menia 1. 1. 2022 právnu
formu na verejné výskumné inštitúcie. Na základe ~ 2laa ods. 1 zákona o akadémii a na
základe tejto zakladacej listiny sa právna forma Centra pre využitie pokročilých
materiálov Slovenskej akadémie vied mení zo štátnej príspevkovej organizácie na
verejnú výskumnú inštitúciu.

Článok III

Organizácia sa zakladá na neurčitý čas.

ČIánokIV
Predmet činností organizácie

(1) Prevažujúcou hlavnou činnost‘ou organizácie je uskutočňovanie výskumu v odboroch
vedy a techniky (ďalej tiež „odbory“): Fyzika kondenzovaných látok a akustika
(010304), Kvantová elektronika a optika (010309), Anorganická chémia (010402),
Elektrotechnológie a materiály (020205), Mikroelektronika (020211), Príprava
a spracovanie kovových a nekovových materiálov (020409), Fyzikálne inžinierstvo
(020404), Nanomateriály (021101), Nanoprocesy (021102), Nanoelektronika (021103),
Nanotechnológie a molekulárna elektrotechnika (021104), 0statné príbuzné odbory
nanotechnológií (021199), Vrstvy a filmy (020602), Kompozity (020603), Keramika
a sklo (020601), Makromolekulová chémia (010409), Biochémia (010403), Organická
chémia (010410), Materiálová chémia (010407), Technológia makromolekulových
látok (020506), Recyklačné technológie (020507), Biomateriály (021005), Bioplasty
(021006), Nové biomateriály (021009), Molekulárna biológia (010613), Bunková
biológia (010602), Onkológia (010618), Genetika (010608), Virológia (010621),
Mikrobiológia (010612).

(2) Ďalšími hlavnými činnost‘ami organizácie sú:

a) zabezpečovanie a správa infraštruktúry výskumu a vývoj a, ku ktorej má
organizácia vlastnícke právo alebo mé právo; rozsah infraštruktúry výskumu
a vývoj a, práva ku ktorej organizácia nadobudne zmenou právnej formy
organizácie na verejnú výskumnú inštitúciu dňa 1. 1. 2022, bude vyplývat‘
z protokolu medzi Slovenskou akadémiou vied a organizáciou podl‘a ~ 2laa
ods. 11 zákona o akadémii,

b) získavanie, spracúvanie a šírenie informácií z oblasti vedy a techniky a poznatkov
z vlastného výskumu a vývoja organizácie, a to v odboroch uvedených
v odseku 1,



c) spolupráca v oblasti vedy a techniky s vysokými školami, ostatnými právnickými
osobami uskutočňujúcimi výskum a vývoj a s podnikatel‘mi, a to v odboroch
uvedených v odseku 1.

(3) Činnosťami organizácie podl‘a ~ 2 ods. 1 zákona o verejnej výskumnej inštitúcii sú:

a) činnosti:

i) uskutočňovania výskumu,
ii) zabezpečovania a správy infraštruktúry výskumu a vývoj a,
iii) získavania, spracúvania a šírenia informácií z oblasti vedy a techniky

a poznatkov z vlastného výskumu a vývoj a a
iv) spolupráce v oblasti vedy a techniky s vysokými školami, ostatnými

právnickými osobami uskutočňujúcimi výskum a vývoj a s podnikatel‘mi,

v odboroch: Fyzika kondenzovaných látok a akustika (010304), Kvantová
elektronika a optika (010309), Anorganická chémia (010402), Elektrotechnológie
a materiály (020205), Mikroelektronika (020211), Príprava a spracovanie
kovových a nekovových materiálov (020409), Fyzikálne inžinierstvo (020404),
Nanomateriály (021101), Nanoprocesy (021102), Nanoelektronika (021103),
Nanotechnológie a molekulárna elektrotechnika (021104), Ostatné príbuzné
odbory nanotechnológií (021199), Vrstvy a filmy (020602), Kompozity (020603),
Keramika a sklo (020601), Makromolekulová chémia (010409), Biochémia
(010403), Organická chémia (010410), Materiálová chérnia (010407),
Technológia makromolekulových látok (020506), Recyklačné technológie
(020507), Biomateriály (021005), Bioplasty (021006), Nové biomateriály
(021009), Molekulárna biológia (010613), Bunková biológia (010602), Onkológia
(010618), Genetika (010608), Virológia (010621), Mikrobiológia (010612); ato na
základe požiadaviek orgánov verejnej správy za podmienok podl‘a osobitných
predpisov,

b) činnosti:

i) uskutočňovania výskumu,
ii) zabezpečovania a správy infraštruktúry výskumu a vývoj a a
iii) získavania, spracúvania a šírenia informácií z oblasti vedy a techniky

a poznatkov z vlastného výskumu a vývoj a,

v odboroch uvedených v písmene a), a to ako podnikatel‘ská činnost‘,

c) činnost‘ vývoja a inovácií v odboroch uvedených v písmene a), a to:

i) na základe požiadaviek orgánov verejnej správy za podmienok podl‘a
osobitných predpisov,

ii) ako podnikatel‘ská činnost‘ alebo
iii) vo forme projektov podl‘a osobitných predpisov.



Článok V
Orgány organizácie

(1) Orgánmi organizácie sú riaditel‘, správna rada, vedecká rada a dozorná rada.

(2) Správna rada má 5 členov, vedecká rada má 7 členov a dozorná rada má 3 členov.

ČlánokVI
Záverečné ustanovenia

(1) Túto zakladaciu listinu schválilo Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied na svojom
zasadnutídňa28. 10. 2021.

(2) Táto zakiadacia listina nadobúda účinnost‘ dňa 1. 1. 2022.
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prof. RNDr. Pavol Sajgalík, DrSc.
predseda Slovenskej akadéniie vied


