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       PhDr. Peter Dinuš, PhD.
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ČASŤ I.
Všeobecná časť

1. Rozsah platnosti Organizačného poriadku Ústavu politických vied SAV, 
v. v. i. 

1.1 Organizačný poriadok Ústavu politických vied SAV, v. v.  i.  (ďalej  len „ústav“) 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  je  záväzný  pre  všetkých  zamestnancov,  ktorí  sú  v pracovnom
pomere ústavu. Na zamestnancov, ktorí sú činní pre ústav 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.1 

2. Postavenie a     hlavné úlohy Ústavu politických vied SAV, v. v. i.  

2.1 Ústav  politických  vied  Slovenskej  akadémie  vied,  v.  v.  i.  vznikol  na  základe  uznesenia
Predsedníctva Slovenskej akadémie vied č. 14 s účinnosťou od 1. februára 1990 ako Politologický
kabinet Slovenskej akadémie vied. Na základe uznesenia Predsedníctva Slovenskej akadémie vied č.
208 s účinnosťou od 1. marca 2002 bol premenovaný na Ústav politických vied Slovenskej akadémie
vied. 

2.2 Na základe zakladacej listiny zo dňa 28. októbra 2021, ktorá nadobudla účinnosť dňa 1. januára
2022 a podľa § 21a ods.  1 zákona č.  133/2002 Z.z.  o Slovenskej  akadémii  vied,  sa právna forma
Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied dňom 1. januára 2022 mení zo štátnej rozpočtovej
organizácie na verejnú výskumnú inštitúciu. 

2.3 Ústav  je  právnickou  osobou  spôsobilou  samostatne  nadobúdať  práva  a zaväzovať  sa.  Práva
a povinnosti Slovenskej akadémie vied ako správcu rozpočtovej kapitoly  vo vzťahu k ústavu upravuje
zákon  NR  SR  č.  523/2004  Z.  z.  o rozpočtových  pravidlách  verejnej  správy  v znení  neskorších
predpisov a zákon NR SR č. 133/2002 o Slovenskej akadémii vied v znení neskorších predpisov. 

2.4 Sídlo ústavu: Dúbravská cesta 9, Bratislava

2.5 IČO ústavu: 00586 901 

2.6 Štatutárnym orgánom ústavu je riaditeľ. 

2.7 Poslanie a hlavné úlohy ústavu:
a) Predmetom  činnosti  ústavu  je  základný  výskum  politických  vzťahov  a  procesov

vnútropolitického  a  medzinárodného  diania.  Jeho  ťažiskom  sú  úlohy  vo  výskume
medzinárodných  vzťahov,  výskume  politických  systémov,  dejinách  politického  myslenia  a
výskum najnovších politických dejín.

b) Výsledkom vedeckovýskumnej činnosti  sú syntetické, monografické a encyklopedické práce
spravidla knižne a časopisecky publikované.

1 Organizačný poriadok sa vzťahuje na tých doktorandov, ktorí majú podľa prechodného ustanovenia § 109
zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov právne postavenie podľa
zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov. 
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c) Výsledky vedeckovýskumnej práce sa uplatňujú v praxi expertíznou a poradenskou činnosťou
pre štátne orgány a pracoviská rezortov školstva, kultúry a zahraničných vecí.

d) Ústav uskutočňuje doktorandské štúdium v zmysle všeobecne platných právnych predpisov.
e) Ústav  zabezpečuje  prezentovanie  výsledkov  vedeckovýskumnej  činnosti  prostredníctvom

periodickej  a neperiodickej  tlače.  Vydávanie  periodickej  a neperiodickej  tlače  sa  riadi
uzneseniami Predsedníctva SAV.

f)   Ústav vykonáva  všetky činnosti,  ktoré  sú uvedené  v  zakladacej  listine  ústavu zo  dňa  28.
októbra 2021, ktorá nadobudla účinnosť dňom 1. januára 2022. 

3. Hospodárenie Ústavu politických vied SAV, v. v. i.      

3.1  Ústav  je  verejná  výskumná inštitúcia,  založená  Slovenskou akadémiou vied.  Ústav  hospodári
s finančnými  prostriedkami  zo  štátneho  rozpočtu  v zmysle  Zákona  č.  243/2017  Z.z.  o verejnej
výskumnej  inštitúcii  a Zákona  č.  133/2002  Z.z.  o Slovenskej  akadémii  vied,  ako  aj  vnútorných
predpisov Slovenskej  akadémie vied a vnútorných predpisov ústavu,  ktoré schvaľuje Správna rada
Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied, v. v. i. 

4. Orgány Ústavu politických vied SAV, v. v. i.

4.1 Správna rada ústavu sa spolu s riaditeľom podieľa na riadení ústavu. Členmi správnej rady ústavu
sú a) riaditeľ, ktorý zároveň plní funkciu predsedu správnej rady a b) štyria členovia volení spomedzi
zamestnancov ústavu. Pôsobnosť správnej rady ústavu je definovaná § 17 Zákona č. 243/2017 Z.z.
o verejnej výskumnej inštitúcii. Voľbu členov správnej rady ústavu upravuje § 23 Zákona č. 243/2017
Z.z. o verejnej výskumnej inštitúcii a Volebný a nominačný poriadok na funkciu člena Správnej rady
Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied, v.v.i. Správna rada Ústavu politických vied SAV,
v.v.i. sa riadi Rokovacím poriadkom Správnej rady ÚPV SAV, v.v.i., ktorý schvaľuje Správna rada
ÚPV SAV, v.v.i.

4.2 Vedecká rada ústavu sa vo svojej činnosti riadi § 18 Zákona č. 243/2017 Z.z. o verejnej výskumnej
inštitúcii.  Vedecká  rada  Ústavu politických  vied  Slovenskej  akadémie  vied,  v.v.i.  má  päť  členov
volených oprávnenými voličmi,  ich štruktúra je  definovaná § 18,  ods.  2 zákona č.  243/2017 Z.z.
o verejnej výskumnej inštitúcii. Voľbu členov vedeckej rady ústavu upravuje § 23 zákona č. 243/2017
Z.z. o verejnej výskumnej inštitúcii a Volebný a nominačný poriadok na funkciu člena Vedeckej rady
Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied, v.v.i. Na čele vedeckej rady ústavu  je predseda
vedeckej rady,  ktorého volia členovia vedeckej rady spomedzi  seba. Vedecká rada ústavu sa riadi
Rokovacím poriadkom Vedeckej rady Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied, v.v.i., ktorý
schvaľuje  Vedecká  rada  Ústavu  politických  vied  Slovenskej  akadémie  vied,  v.v.i.  Vedecká  rada
ústavu v celoakademických  veciach  komunikuje  s Vedeckou  radou  Slovenskej  akadémie  vied,
Predsedníctvom Slovenskej akadémie vied a Výborom Snemu Slovenskej akadémie vied.

4.3 Dozorná rada ústavu sa vo svojej činnosti riadi § 19 Zákona č. 243/2017 Z.z. o verejnej výskumnej
inštitúcii.

4.4 V ústave pôsobia t. č. tieto stále komisie:
Interné:
- atestačná;
- škodová;
- inventarizačná.
V ústave ďalej pôsobí Redakčná rada časopisu Studia Politica Slovaca, ktorá má interných a externých
členov. 

4.5 Riaditeľ  ústavu  môže  podľa  potreby  zriadiť  aj  iné  poradné  orgány  na  prerokovanie  úloh  a
záležitostí, ktorých závažnosť vyžaduje kolektívne posúdenie. Závery a uznesenia poradných orgánov
majú odporúčací charakter. 
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 Predsedov a členov poradných orgánov menuje a odvoláva riaditeľ. 
 Poradné orgány zvoláva a program ich rokovania určujú predsedovia na podnet ktoréhokoľvek

člena.
 výsledkov  rokovania  poradného  orgánu  sa  vyhotovuje  zápisnica,  ktorá  je  doručená

riaditeľovi ústavu a všetkým členom poradného orgánu.

5.  Hlavné zásady vnútornej organizácie a     riadenia Ústavu politických vied   
SAV, v.v.i.

5.1 Na čele ústavu 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  riaditeľa  verejnej  výskumnej  inštitúcie  Slovenskej  akadémie vied schválených
Snemom Slovenskej akadémie vied dňa 9. novembra 2021, ktoré nadobudli účinnosť 1. januára 2022. 

5.2 Riaditeľ  plní  úlohy  uvedené  v §  16  Zákona  č.  243/2017  Z.z.  o verejnej  výskumnej  inštitúcii
a podľa ďalších vnútorných predpisov Slovenskej akadémie vied. 

5.3 Riaditeľ riadi všetku činnosť ústavu a zodpovedá za ňu podpredsedovi Slovenskej akadémie vied
pre 3. oddelenie vied Slovenskej akadémie vied.

5.4 V zmysle článku X ods. 1 Štatútu SAV  riaditeľ, poverený riaditeľ alebo zastupujúci riaditeľ je
povinný bezodkladne po ustanovení do funkcie určiť svojho zástupcu, ak takýto zástupca v organizácii
nie  je.  Okruh  pôsobnosti  zástupcu  riaditeľa  definuje  riaditeľ  v súlade  s ustanoveniami  článku  X.
Štatútu SAV ako aj článku VIII. Štatútu Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied, v. v. i.  

 
5.5  Správna rada menuje a odvoláva svojho podpredsedu spomedzi svojich členov, ktorý zastupuje
predsedu (t.j. riaditeľa ústavu) v čase jeho neprítomnosti. 

5.6 Ústav sa člení na tieto časti: útvar riaditeľa, vedeckovýskumné oddelenie, dokumentačné oddelenie
a redakciu časopisu Studia Politica Slovaca.

6.  Vymedzenie  práv,  povinností  a     zodpovednosti  zamestnancov  Ústavu  
politických vied SAV, v. v. i. 

6.1 Rozsah  práv, povinností  a zodpovednosti  zamestnancov  ústavu  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 a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce
vo verejnom záujme v znení  neskorších  predpisov,  v Pracovnom poriadku,  v tomto  organizačnom
poriadku  a ďalších  pracovnoprávnych  predpisoch,  v súlade  s ktorými  je  povinný  konať  každý
zamestnanec.

6.2 Vedúcimi zamestnancami ústavu sú:
 Riaditeľ

7. Podpisovanie písomností

7.1  Písomnosti  za  ústav  podpisuje  riaditeľ.  V prípade  jeho  dlhodobej  neprítomnosti  alebo
práceneschopnosti jeho zástupca.
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7.2 Podpisovanie bankových a iných finančných dokladov sa riadi osobitnými predpismi o bankovom
styku a pokladničných operáciach a v súlade so záväznými internými predpismi organizácie.

ČASŤ II.
Organizačná štruktúra 

Ústav politických vied SAV, v.v.i. sa člení na:

1. Útvar riaditeľa

2. Vedeckovýskumné oddelenie 

3. Dokumentačné oddelenie
3.1. Knižnica
3.2. Archív

4. Redakcia časopisu Studia Politica Slovaca

Schéma organizačnej štruktúry ústavu tvorí prílohu organizačného poriadku.

ČASŤ III.
Kompetencie riaditeľa, podpredsedu správnej rady

ústavu;
Odborná pôsobnosť organizačných útvarov;

Riaditeľ Ústavu politických vied SAV, v.v.i.

Riaditeľ  ústavu  zodpovedá  za  výkon  činnosti  podpredsedovi  Slovenskej  akadémie  vied  pre  3.
oddelenie vied Slovenskej akadémie vied. Riaditeľ ústavu je jeho štatutárnym zástupcom.

Riaditeľ ústavu:
 pripravuje v súčinnosti  s vedeckou radou ústavu, správnou radou ústavu a dozornou  radou

ústavu koncepciu ústavu a program činnosti ústavu a zodpovedá za ich plnenie;
 odporúča podávanie žiadostí o grantové projekty, rozhoduje o použití pridelených finančných

prostriedkov  na  riešenie  výskumných  úloh,  spravuje  prostriedky  pridelené  grantovými
orgánmi a spravuje prostriedky získané z hospodárskej činnosti ústavu;

 schvaľuje vedecké posudky ústavu a v jeho mene vydávané stanoviská a expertízy;
 zabezpečuje prípravu nových vedeckých pracovníkov;
 rozhoduje o finančných, majetkových a právnych záležitostiach spojených s vedeckou alebo

inou spoluprácou ústavu doma i v zahraničí;
 uzatvára, mení a ukončuje pracovné pomery zamestnancov a rozhoduje o ich pracovnom a

mzdovom zaradení;
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 zodpovedá za hospodárenie ústavu;
 uzatvára zmluvy s inými výskumnými, vzdelávacími alebo podnikateľskými organizáciami;
 zodpovedá za dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia v ústave;
 vykonáva všetky ostatné činnosti, ktoré sú uvedené v § 16 Zákona č. 243/2017 Z.z. o verejnej

výskumnej inštitúcii.

Útvar riaditeľa

Útvar riaditeľa je priamo podriadený riaditeľovi Ústavu politických vied SAV, v. v. i. Organizačne
a administratívne zabezpečuje agendu, ktorá súvisí s poslaním a úlohami ústavu, ako aj s výkonom
funkcie riaditeľa:

 pripravuje  a spracováva  podkladové  materiály,  správy  a hodnotenia  požadované
Predsedníctvom SAV,  Úradom SAV,  resp.  inými  inštitúciami  (napr.  VEGA;  Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu SR; Štatistický úrad SR);

 sleduje termíny plnenia úloh vyplývajúcich z požiadaviek nadriadených orgánov;
 zabezpečuje komplexnú personálnu agendu ústavu vrátane doktorandského štúdia (prijímacie

konanie, dizertačné skúšky, obhajoby);
 zabezpečuje komplexnú agendu v oblasti stykov s domácimi a zahraničnými inštitúciami;
 administratívne a organizačne zabezpečuje domáce a zahraničné služobné cesty pracovníkov

ústavu a doktorandov;
 zabezpečuje prípravu vedeckých konferencií a podujatí SAV;
 vedie evidenciu dochádzky a dovoleniek;
 prijíma, eviduje, vyhotovuje a archivuje všetky písomnosti ústavu;
 na  základe  podkladov  odborných  útvarov  a plánu  vedeckovýskumných  úloh  pracoviska

spracováva  rozpočet  pracoviska  vo  všetkých  jeho  položkách  (mzdy,  štipendiá,  účelové
prostriedky na vedecké projekty, doktoranské štúdium, vydávanie časopisu a ostatné), sleduje
jeho čerpanie, vykonáva ekonomické rozbory a navrhuje prijať opatrenia;

 zabezpečuje  koordináciu  s Centrom spoločných  činností  SAV,  v.  v.  i.,  jej   organizačnou
zložkou  Technicko-hospodárska  správa  ústavov  spoločenských  vied  v  Bratislave  pri
zabezpečovaní predchádzajúceho bodu;

 zabezpečuje nákup materiálu, opravy a údržbu technického vybavenia i priestorov pracoviska;
 sústavne kontroluje evidenciu hospodárenia s majetkom;
 zabezpečuje vykonávanie pokladničných prác a vedenie pokladničnej knihy;
 referent  pre  hospodárenie  nesie  hmotnú zodpovednosť za  pokladničnú hotovosť a  stravné

lístky;
 pomáha riaditeľovi pri zabezpečovaní všetkých ostatných úloh, vyplývajúcich zo zákona č.

243/2017 Z.z. o verejnej výskumnej inštitúcii a z vnútorných predpisov Slovenskej akadémie
vied.

Vedeckovýskumné oddelenie

Úlohou  vedeckovýskumného  oddelenia  je  vedeckovýskumná  práca  a realizácia  výsledkov  tohto
výskumu, a to za pomoci vlastných pracovníkov ústavu, externých spolupracovníkov, prípadne iných
organizácií. Vedeckovýskumné oddelenie riadi riaditeľ ústavu alebo ním poverený pracovník.
 Vedeckovýskumné  oddelenie  sa  zameriava  na  základný  výskum  politických  vzťahov  a

procesov  vnútropolitického  a  medzinárodného  diania.  Jeho  ťažiskom  sú  úlohy  vo
výskume  medzinárodných  vzťahov,  výskume  politických  systémov,  dejinách
politického myslenia a výskum najnovších politických dejín.

        Členmi vedeckovýskumného oddelenia  sú vedeckí  a odborní  pracovníci  s vysokoškolským
vzdelaním pracujúci vo vedných odboroch, uvedených v Zakladacej listine Ústavu politických
vied Slovenskej  akadémie vied,  v.v.i.  Pracujú buď individuálne na vlastných výskumných
úlohách, alebo sú zaradení do príslušných riešiteľských kolektívov.
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 Vnútorná  štruktúra  vedeckovýskumného  oddelenia  môže  pozostávať  z  pracovných  tímov,
kreovaných  podľa  zamerania  a  termínovaného  obdobia  riešenia  výskumných  (grantových
i negrantových) úloh.

Dokumentačné oddelenie

Poslaním dokumentačného oddelenia je vytvárať informačnú databázu v oblasti výskumu politických
vied a príbuzných vedných odborov. Dokumentačné oddelenie riadi pracovník menovaný riaditeľom
ústavu.
Dokumentačné oddelenie sa vnútorne člení na knižnicu a archív.
Knižnica:

 poskytuje knižničné služby v súlade s knižničným poriadkom a vykonáva katalogizáciu;
 poskytuje interné a externé výpožičky existujúceho knižničného fondu;
 zabezpečuje medziknižničnú a medzinárodnú výpožičnú službu;
 zabezpečuje medzinárodnú výmenu publikácií;
 vytvára databázové informačné systémy evidenčného charakteru (zabezpečuje zapojenie do

celoplošnej databázy SAV prostredníctvom systému ARL);
 vytvára podľa potrieb pracoviska podklady pre hodnotiace, výročné a akreditačné správy. 
 zhromažďuje  a  spracováva  politickovednú  dokumentáciu  vychádzajúcu  z  vedeckej  práce

interných a externých pracovníkov ústavu;

Archív:
 spravuje fond bibliografických rešerší a excerpt v oblasti politických vied;
 spravuje archívnu zbierku xerokópií dokumentov utvorenú pre činnosť Komisie vlády SR pre

analýzu historických udalostí v rokoch 1967 – 1970;
 spravuje archívnu zbierku Martina Kvetka
 spravuje podkladové materiály pre výskum osobností slovenskej politiky;
 vytvára  bibliografické  práce,  rešerše  a  excerptá,  personálne  a inštitucionálne  bibliografie

a dokumentáciu podľa potrieb pracoviska (podklady pre  hodnotiace,  výročné a akreditačné
správy). 

Redakcia časopisu Studia Politica Slovaca
Ústav  politických vied  SAV,  v.v.i.  vydáva  časopis  pre  politické  vedy,  najnovšie  politické  dejiny
a medzinárodné vzťahy Studia Politica Slovaca s periodicitou 2 krát do roka. Šéfredaktor časopisu je
menovaný riaditeľom ústavu. Redakčnú radu, Medzinárodný redakčný okruh a výkonných redaktorov
časopisu menuje riaditeľ. 

ČASŤ IV.
Záverečné ustanovenia

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

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

3. Zmeny a doplnky organizačného poriadku ústavu schvaľuje správna rada ústavu po
predchádzajúcom vyjadrení vedeckej rady ústavu a dozornej rady ústavu.

4. Správna  rada  ÚPV  SAV,  v.  v.  i.  predložila  návrh  tohto  organizačného  poriadku
predsedovi Dozornej  rady ÚPV  SAV,  v.  v.  i.  dňa  21.  februára  2022 a predsedovi
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Vedeckej rady ÚPV SAV, v. v. i. dňa 21. februára 2022. Dozorná rada ÚPV SAV, v.
v. i. sa k návrhu tohto organizačného poriadku vyjadrila dňa 7. marca 2022; Vedecká
rada ÚPV SAV, v. v. i.  sa k návrhu tohto organizačného poriadku vyjadrila dňa 1.
marca 2022. 

5. Tento organizačný poriadok schválila Správna rada ÚPV SAV, v. v. i. na svojom 
zasadnutí dňa 11. marca 2022.

6. Tento Organizačný poriadok ústavu nadobudne účinnosť dňa 14. marca 2022.
7. Odo  dňa  účinnosti  tohto  organizačného  poriadku  stráca  platnosť  Organizačný

poriadok ústavu zo dňa 23. marca 2005 a všetky jeho dodatky, ako aj všetky doteraz
vydané  normy,  ktoré  vydala  organizácia  a sú  v rozpore  s týmto  organizačným
poriadkom. 

PhDr. Peter Dinuš, PhD.
predseda Správnej rady

                                          Ústavu politických vied SAV, v.v.i. 
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príloha

Schéma organizačnej štruktúry
Ústavu politických vied SAV, v. v. i.

Riaditeľ

Vedecká rada Správna rada

Útvar riaditeľa
Vedeckovýskumné 

oddelenie
Dokumentačné 

oddelenie

Redakcia časopisu 
Studia Politica 

Slovaca

Predsedníctvo SAV

Dozorná rada
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