SLOVENSKĂ AKADËMIA VIED

Bratislava 15. novembra 2021
Ğíslo: 06165/2021

ZAKLADACIA LISTINA
Článok I
Slovenská akadémia vied, sídlo: Štefánikova 898/49, 814 38 Bratislava — mestská ćast’ Stare
Mesto, IĞO: 000 378 69, tÿmto podl’a § 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej
vÿskumnej inštitúcii a o zmene a doplneni niektorÿch zákonov (d’alej tiež „zákon o verejnej
vÿskumnej institúcii“) a § 2laa ods. 1 a 7 písm. a) zákona č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej
akadémii vìed (d’alej tiež „zákon o akadémii“) vydáva zakladaciu listinu pre
Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, verejná vyskumná
inštitúcia
(d'alej tiež „organizácia“).
Skrátená podoba názvu organizácie je Centrum experimentálnej medicíny SAV, v. v. i. Sídlom
organizácie je Dúbravská cesta 3484/9, 841 04 Bratislava — mestská čast’ Karlova Ves; IĞO
organizácie je 005 984 53.
Ğlánok II
Vÿvoj organizácie
Centrum experimentálnej medicíny SAV vzniklo zlúčením pôvodne samostatnÿch
právnych subjektov, a to Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV,
Ústavu normálnej a patologickej fyziológie SAV a Ústavu pre vyskum srdca SAY.
Nástupníckou organizáciou sa stal Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie
SAV, ktorÿ si zachoval právnu subjektivitu a svoje póvodné identifikačné číslo.
(2)

Ústav experimentálnej farmakológie Slovenskej akadémie vied bo1 zriadenÿ
Predsedníctvom SAV uznesením ć. IX. zo dńa 9. 12. 1968 s účinnost’ou od 1. 1. 1969.
Predsedníctvo SAV na svojom 20. zasadnutí dńa 14. 12. 1989 uznesením č. 285 potvrdilo
štatút Ústavu experimentálnej farmakológie Slovenskej akadémie vied s ùčinnost’ou
od 1. 1. 1990. Na základe uznesenia Predsedníctva SAV č. 1311 zo dña 24. 2. 2009
s účinnost’ou od 1. 4. 2009 sa rozšíril pôvodnÿ názov na Ústav experimentálnej
farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied. Na zäklade uznesenia
Predsedníctva SAV č. 1101 zo dna 20. 10. 2016 s účinnost’ou od 1. 1. 2017 sa zmenila
rozpočtová forma hospodárenia ústavu na formu príspevkovú.

'Śtefánikova 49, 8 Ì 4 38 Bratislava, Slovenská republika

(3)

Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied vznikol 18. 6. 1953
ako súbor piacovísk II. sekcie Slovenskej akadémie vied. S účinnost’ou od 1. 1. 1957 bol
súbor pracovísk na zăklade uznesenia Predsedníctva Slovenskej akadémie vied
č. V bod a) prijatého na zasadnutí 5. 11. 1956 premenovany na Ústav experimentálnej
medicíny. Tento ústav bol diiom 1. 1. 1965 uznesením Predsedníctva Slovenskej
akadémie vied č. VI zo dńa 14. 12. 1964 premenovany na Ústav normálnej a patologickej
fyziológie Slovenskej akadémie vied.

(4)

Ústav pre vyskum srdca SAY Slovenskej akadémie vied
premenovaním Ústavu experimentálnej chirurgie, ktorého
Laboratórium experimentálnej chirurgie, v rámci súboru malych
akadémie vied, na základe uznesenia Predsedníctva Slovenskej
prijatého na zasadnutí 22. 3. 1990.

(5)

Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied podta § 21 zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtovych pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a § 10 a 15
zákona ć. l33/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied v znení neskorších predpisov
schválilo uznesením č. 68 zo dña 7. 9. 2017 zánik príspevkovej organizácie Ústavu
normálnej a patologickej fyziológie SAV a rozpočtovej organizácie Ústavu pre vyskum
srdca SAV bez likvidácie a ich zlúčenie s príspevkovou organizáciou Ústavom
experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV s účinnost’ou ku dñu 1. 1. 2018.

(6)

Uznesením č. 109 zo dńa 16. 10. 2017 schválilo Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied
zmenu názvu Łlstavu experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV, ako nástupníckej
organizácie po zlúčení organizácií k 1. 1. 2018, na Centrum experimentálnej medicíny
SAV.

(7)

Na základe § 21a ods. 1 zákona o akadémii a zakladacej listiny verejnej vÿskumnej
ins’titúcie vydanej Slovenskou akadémiou vied podl’a § 21a ods. 2 písm. a) zákona
o akadémii sa Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied dńom
1. 7. 2018 stalo verejnou vÿskumnou inštitúciou. Dna 10. 9. 2018 Ministerstvo śkolstva,
vedy, vÿskumu a s“portu Slovenskej republiky vydalo rozhodnutie číslo 2018/11372:401CC, ktorÿm zastavilo konanie o zápis organizácií Slovenskej akadémie vied do registra
verejnÿch vyskumnych inśtitúcií. Dńa 26. 9. 2018 nadobudol účinnost’ zákon č. 270/2018
Z. z., ktorÿm sa menil a dopİńaI o. i. aj zákon o akadémii; podl’a § 21b ods. 1 a 2 zákona
o akadémii v znení zákona č. 270/2018 Z. z. sa organizácie Slovenskej akadémie vied
odo dña 26. 9. 2018 opätovne stair rozpoćtovÿmi alebo príspevkovÿmi orgarńzácìami.

(8)

Dńa 5. 10. 2021 nadobudol účinnosf zákon č. 347/2021 Z. z., ktorÿm sa menil a dopÍńal
zákon o akadémii a geologickÿ zákon; pod1’a § 21aa 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 vÿskumné inititucie. Na základe § 21aa ods. 1 zákona o akadémii
a na základe tejto zakladacej listiny sa právna forma Centra experimentálriej medicíny
Slovenskej akadémie vied mení zo štátnej príspevkovej organizácie na verejná vÿskumnú
inititúciu.

(9)

Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied sa v čase vydania tejto
zakladacej listiny člení na tieto organizačné zložky:
a)

Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie,
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vznikol 1. 7. 1990
predchodcom bolo
pracovísk Slovenskej
akadémie vied č. 39

b)

Ústav pre vyskum srdca a

c)

Ústav normálnej a patologickej fyziológie.
Článok III

Organizácia sa zakladá na neurćitÿ čas.
Ğlánok IV
Predmet činností organizácie
(1)

Prevažujúcou hlavnou üinnost’ou organizácie je uskutočńovanie vÿskumu v odboroch
vedy a techniky (d’alej tiez .,odbory“): Normălna a patologická fyziológia (030106),
Farmakológia (030104), Farmaceutická chćmia (030102), Toxikológia (030107),
Biochémia (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne, polnohospodárske, lesnícke a
vodohospodárske vedy) (010403), Bioorganická chémia (010406), Fyziológia živočíchov
(010607), Etológia (aj pre pol’nohospodárske a lesnícke vedy) (010604), Molekulárna
biológia (01 0613), Neurovedy (010617), Biofyzika (aj pre lekárske, farmaceutické,
veterinárne a pol’nohospodárske, lesnícke a chemické vedy) (010303), Ostatnë príbuzné
odbory biologickÿch vied (010699), Klinická psychológia (050102), Vseobecná
psychológia (050107), Ostatné príbuzné odbory psychologickych vied (050199),
Biomateriály (021005), Nove biomateriály (021009), Nanomateriály (021101), Ostatné
príbuzné odboq zăkladnÿch odborov lekárskych a farmaceutickÿch vied (030199),
Materiálová chémia (010407), Anorganická technológia a materiály (02050 I).

(2)

Óalšími hlavnÿmi činnost’ami organizácie sú:
a)

zabezpećovanie a správa infraštruktúry vÿskumu a vÿvoja, ku ktorej má organizáClá
vlastnícke pròvo alebo iné právo; rozsah infraśtruktúry vyskumu a vÿvoja, práva ku
ktorej organizácia nadobudne zmenou právnej formy organizácie na verejná
vÿskumnú inštitúciu dña 1. 1. 2022, bude vyplÿvat’ z protokolu medzi Slovenskou
akadémiou vied a organizáciou podl’a § 21aa ods. 11 zákona o akadémii,

b)

získavanie, spracúvanie a s“írenie informácií z oblasti vedy a techniky a poznatkov
z vlastného vvskumu a vÿvoja organizácie, a to v odboroch uvedenÿch v odseku 1,

c)

podiel’anie sa v spolupráci s vysokou školou na uskutočñovaní śtudijnÿch
programov tretieho stupña vysokoškolského itúdia, a to:
i)
ii)
iii)
iv)

študijnych programov 4.2.10. fyziológia živočíchov, 4.2.12. etológia, 4.2.3.
molekulárna biológia a 4.2.16. neurovedy v studijnom odbore biológia,
itudijného programu 4.1.22. biochémia v itudijnom odbore chémia,
itudijného programu 7.3.2. farmakológia v itudijnom odbore farmácia,
śtudijnÿch programov 7.1.3. normálna a patologická fyziológia, 7.1.18.
toxikológia, 7.1.28 lekárska, klinická a farmaceutická biochémia, 7.1.41.
lekărske neurovedy a 7.1.27. lekárska biofyzika v studijnom odbore
všcobecné lekárstvo,

d)

(3)

spolupráca v oblasti vedy a techniky s vysokÿmi śkolami, ostatnymi právnic mi
osobami
uskutočñujúcimi vyskum
a vyvoj a spodnikatefmi, ato
v odboroch uvedenych v odseku 1.

Činnost’ami organizácie podI’a § 2 ods. 1 zákona o verejnej vÿskumnej inititúcii sú:
ñ)

CİttRO Stİ'

i)
ii)
iii)
iv)

uskutočñovania vÿskumu,
zabezpečovania a správy infraštiuktúry vÿskumu a vyvoja,
získavania, spracúvania a iírenia informácií z oblasti vedy a techniky
a poznatkov z vlastného vyskumu a vyvoja a
spolupráce v oblasti vedy a techniky s vysokÿmi školami, ostatnÿmi
právnickymi osobami uskutočńujúcimi vyskuni a vyvoj a s podnikate1’mi,

v odboroch: Normálna a patologická fyziológia (030106), Farmakológia (030104),
Farmaceutická chémia (030102), Toxikológia (030107), Biochémia (aj pre
lekárske,
farmaceutické,
veterinárne,
po1’nohospodárske,
lesnícke
a vodohospodárske vedy) (010403), Bioorganická chémia (010406), Fyziológia
živočíchov (010607), Etológia (aj pre pol’nohospodárske a lesnícke vedy) (010604),
Molekuláma biológia (010613), Neurovedy (010617), Biofyzika (aj pre lekárske,
farmaceutické, veterinårne a polnohospodárske, lesnícke a chemické vedy)
(010303), Ostatné príbuzné odbory biologickÿch vied (010699), Klinická
psychológia (050102), Všeobecná psychológia (050107), Ostatné príbuzné odbory
psychologickÿch vied (050199), Biomateriály (021005), Nové biomateriály
(021009), Nanomateriály (021101), Ostatné príbuzné odbory základnÿch odborov
lekárskych a farmaceutickÿch vied (030199), Materiálová chémia (010407),
Anorganická technológia a materiály (020501); a to na základe požiadaviek orgánov
verejnej správy za podmienok podl’a osobitnÿch predpisov,
b)

činnosti:
i)
ii)
iii)

uskutočñovania vyskumu,
zabezpečovania a správy infraštruktúry vyskumu a vyvoja a
získavania, spracúvania a “sírenia informácií z oblasti vedy a techniky
a poznatkov z vlastného vÿskumu a vÿvoja,

v odboroch uvedenÿch v písmene a), a to ako podnikatel’ská činnost’,
c)

činnost’ vÿvoja a inovácií v odboroch uvedenych v písmene a), a to:
i)
ii)
iii)

na základe požiadaviek orgánov verejnej správy za podmienok podl’a
osobitnÿch predpisov,
ako podnikatel’ská činnost’ alebo
vo forme projektov podl’a osobitnych predpisov.
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Článok V
Orgúny organizácie
(1)

Orgánmi organizácîe sú riaditel’, správna rada, vedecká rada a dozorná rada.

(2)

Správna rada má 7 členov, vedecká rada má 13 členov a dozorná rada má 3 členov.
Článok VI
Organizačné zložky organizácie

(ł)

Organizácia sa člení na tri organizaćné zložky. Názvy organizačnÿch zložiek organizácie
sú:
a)

Centrum experimentálnej medicíny SAV, v. v. i., Ústav experimentálnej
farmakológie a toxikológie,

b)

Centrum experimentálnej medicíny SAV, v. v. i., Ústav pre vÿskum srdca, a

c)

Centrum experimentálnej medicíny SAV, v. v. i., Ústav normálnej a patologickej
fyziológie.

(2) Sídlom Centra experimentălnej medicíny SAV, v. v. i., Ústavu experimentálnej
farmakológie a toxikológie, a Centra experimentálnej medicíny SAV, v. v. i., Ústavu pre
skum srdca, je Dúbravská cesta 3484/9, 841 04 Bratislava —mestská časf Karlova Ves.
Sídlom Centra experimentálnej medicíny SAV, v. v. i., Ústavu normálnej a patologickej
fyziológie, je Sienkiewiczova 2539/1, 813 71 Bratislava — mestská čast’ Staré Mesto.
(3)

Riaditel’ organizácie sa označuje ako generálny riaditel’. Vedúci organizačnych zložiek
sa označujú ako riaditelia.
Ğlánok VII
Predmet činností organizačnÿeh zloéiek organizácie

(1)

Hlavnymi činnost’ami organizačnej zložky Centrum experimentálnej medicíny SAV, v.
v. i., Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie, sú:
a)

uskutoćùovanie vÿskumu v odboroch: Normálna a patologickă fyziológia
(030106), Farmakológia (030104), Farmaceutická chémia (030102), Toxikológia
(030107), Biochémia (aj pre lekárske, farmaceutické, veterináme,
pol’nohospodárske, lesnícke a vodohospodárske vedy) (010403), Bioorganická
chémia (010406), Fyziológia živočíchov f010607), Etológia (aj pre
pol’nohospodárske a lesnícke vedy) (010604), Molekulárna biológia (010613),
Neurovedy (010617), Biofyzika (aj pre lekárske, farmaceutické, veterináme
a pol’nohospodárske, lesnícke a chemické vedy) (010303), Ostatné príbuzné odbory
biologickych vied (010699), Klinická psychológia (050102), Všeobecná
psychológia (050107), Ostatné príbuzné odbory psychologickÿch vied (050199),
Biomateriály (021005), Nové biomateriály (021009), Nanomateriály (021101),
Ostatné príbuzné odbory základnÿch odborov lekárskych a farmaceutickych vied
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(030199), Materiálová chémia (010407), Anorganická technológia a materiály
(020501),
b)

zabezpećovanie a správa infraitruktúry vÿskumu a vÿvoja, ktorú bude organizačná
zložka využívat’,

c)

získavanie, spracúvanie a šírenie informácîí z oblasti vedy a techniky a poznatkov
z vlastného vÿskumu a vyvoja organizácie, a to v odboioch uvedenych v písmene
a),

d)

podieI’anie sa v spolupráci s vysokou śkolou na uskutočñovaní študijnÿch
programov tretieho stupña vysokoškolského štúdia, a to:
i)
ii)
iii)
iv)

e)

(2)

“studijnych programov 4.2.10. fyziológia živočíchov, 4.2.12. etológia, 4.2.3.
molekulárna biológia a 4.2.16. neurovedy v itudijnom odbore biológia,
itudijného programu 4.1.22. biochémia v itudijnom odbore chémia,
itudijného programu 7.3.2. farmakológia v itudijnom odbore farmácia,
àtudijnych programov 7.1.3. normálna a patologická fyziológia, 7.1.18.
toxikológia, 7.1.28 lekárska, klinická a farmaceutická biochémia, 7.1.41.
lekárske neurovedy a 7.1.27. lekárska biofyzika v študijnom odbore
všeobecné lekárstvo,

spolupráca v oblasti vedy a techniky s vysokymi śkolami, ostatnÿmi právnick i
osobami uskutoćñujúcimi vÿskum a vÿvoj a spodnikate1’mi, ato
v odboroch uvedenÿch v písmene a).

Činnost’ami organizačnej zloàky Centrum experimentálnej medicíny SAV, v. v. i., Ústav
experimentálnej farmakológie a toxikológie, podfa § 2 ods. 1 zákona o verejnej
vÿskumnej inśtitúcii a o zmene a doplnení niektorÿch zákonov sú:
B)

ĞilM3OStl'

i)
ii)
iii)
iv)

uskutoćńovania vyskumu,
zabezpečovania a správy infraštruktúry vÿskumu a vÿvoja,
získavania, spracúvania a sírenia informácií z oblasti vedy a techniky
a poznatkov z vlastného vÿskumu a vÿvoja a
spolupráce v oblasti vedy a techniky s vysokÿmi školami, ostamÿmi
právnickymi osobami uskutočńujúcimi vÿskum a vÿvoj a s podnikatel’mi,

v odboroch: Normálna a patologická fyziológia (030106), Farmakológia (030104),
Farmaceutickó ehémia (030102), Toxikológia (030107), Biochémia (aj pre
lekárske,
farmaceutické,
veterináme,
pol’nohospodárske,
lesnícke
a vodohospodárske vedy) (010403), Bioorganická chémia (010406), Fyziológia
źivočíchov (010607), Etológia (aj pre pol’nohospodárske a lesnícke vedy) (010604),
Molekulárna biológia (010613), Neurovedy (010617), Biofyzika (aj pre lekárske,
farmaceutické, veterinárne a pol’nohospodárske, lesnícke a chemické vedy)
(010303), Ostatné príbuzné odbory biologickÿch vied (010699), Klinická
psychológia (050102), Všeobecná psychológia (050107), Ostatné príbuzné odbory
psychologickÿch vied (050199), Biomateriály (021005), Nové biomateriály
(021009), Nanomateriály (021101), Ostatné príbuzné odbory základnych odborov
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lekárskych a farmaceutickÿch vied (030199), Materiálová chémia (010407),
Anorganická technológia a materiăly (020501),; a to na základe požiadaviek
orgánov verejnej správy za podmienok podl’a osobitnÿch predpisov,
b)

činnosti:
i)
ii)
iii)

uskutočńovanîa vÿskumu,
zabezpečovania a správy infras“truktúry vyskumu a vyvoja a
získavania, spracúvania a iírenia informácií z oblasti vedy a techniky
a poznatkov z vlastného vÿskumu a vÿvoja,

v odboroch uvedenych v písmene a), a to ako podnikate1’ská činnost,
c)

činnost’ vyvoja a inovácií v odboroch uvedenÿch v písmene a), a to:
i)
ii)
iii)

(3)

a základe požiadaviek orgánov verejnej správy za podmienok pod1’a
osobitnÿch predpisov,
ako podnikate1’ská činnost’ alebo
vo forme projektov podl’a osobitnÿch predpisov.

Hlavnÿmi ćinnost’ami organizačnej złožky Centrum experimentálnej medicíny SAV,
v. v. i., Ústav pre vÿskum srdca, sú:
a)

uskutočńovanie vÿskumu v odboroch: Normálna a patologická fyziológia
(030106), Farmakológia (030104), Farmaceutická chémia (030102), Toxikológia
(030107), Biochémia (aj pre lekárske, farmaceutické, veterlnárne,
po1'nohospodárske, lesnícke a vodohospodárske vedy) (010403), Bioorganická
chémia (010406), Fyziológia żivočíchov (010607), Etológia (aj pre
pol’nohospodárske a lesnícke vedy) (010604), Molekuláma biológia (010613),
Neurovedy (010617), Biofyzika (aj pre lekárske, farmaceutlcké, veterinärne
a po1 nohospodárske, lesnícke a chemické vedy) (010303), Ostatné príbuzné odbory
biologickych vied (010ó99), Klinická psychológia (050102), Vseobecná
psychológia (0501 07), Ostatné príbuzné odboi‘y psychologickÿch vied (050199),
Biomateriály (021005), Nové biomateriály (021009), Nanomateriály (021101),
Ostatné príbuzné odbory základnych odborov lekárskych a farmaceutickych vied
(030199), Materiálová chémia (010407), AnoTganická technológia a materiály
(020501).

b)

zabezpečovanie a správa infraštruktúry vÿskumu a vÿvoja, ktorú bude organizačná
zložka využívat’,

c)

získavanie, spracúvanie a iírenie informácií z oblasti vedy a techniky a poznatkov
z vlastného vÿskumu a vyvoja or8anizácîe, a to v odboroch uvedenych
v písmene a),

d)

podiel’anie sa v spolupráci s vysokou s“kolou na uskutočñovaní śtudijnych
programov tretieho stupùa vysokoskolského štúdia, a to:
i)

studijnych programov 4.2.10. fyziológia živočíchox, 4.2,12. etológia, 4.2.3.
molekulárna biológia a 4.2.16. neurovedy v itudijnom odbore biológia,
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ii)
iii)
iv)

e)

(4)

s“tudijného programu 4.1.22. biochémia v itudijnom odbore chémia,
itudijného programu 7.3.2. farmakológia x itudijnom odbore farmácia,
študijnÿch programov 7.1.3. normálna a patologická fyziológia a 7.1.28
lekárska, klinická a farmaceutická biochémia v itudijnom odbore všeobecné
lekárstvo,

spoluprãca v oblasti vedy a techniky s vysol‹ÿnii ikolami, ostatnymi právnickÿmi
osobami uskutoćiïujúcimi vyskum a vyvoj a spodnikatel’mi, ato
v odboroch uvedenÿch v písmene a).

Ğinnosfami organizačnej zložky Centrum experimentálnej medicíny SAV, v. v. i., Ústav
pre vyskum srdca, podl’a § 2 ods. 1 zákona o verejnej vÿskumnej inštitúcii sú:
a)

činnosti:
i)
ii)
iii)
iv)

uskutočñovania vÿskumu,
zabezpečovania a správy infraštruktúry vÿskumu a vÿvoja,
získavania, spracúvania a iírenia informácií z oblasti vedy a techniky
a poznatkov z vlastného vyskumu a vÿvoja a
spolupráce v oblasti vedy a techniky s vysokymi skolami, ostatnymi
právnickÿmi osobami uskutočñujúcimi vÿskum a vÿvoj a s podnikatel’mi,

v odboroch: Normálna a patologická fyziológia (03010ó), Farmakológia (030104),
Farmaceutická chémia (030102), Toxikológia (030107), Biochémia (aj pre
lekárske,
farmaceutické,
veterinãrne,
pol’nohospodárske,
lesnícke
a vodohospodárske vedy) (010403), Bioorganická chémia (010406), Fyziológia
živočíchov (010607), Etológia (aj pre po1’nohospodárske a lesnícke vedy) (010604),
Molekulárna biológia (010613), Neurovedy (010617), Biofyzika (aj pre lekárske,
farmaceutické, veterinárne a pol’nohospodárske, lesnícke a chemické vedy)
(010303), Ostatné príbuzné odbory biologickych vied (010699), Klinická
psychológia (050102), Všeobecná psychológia (050107), Ostatné príbuzné odbory
psychologickÿch vied (050199), Biomateriály (021005), Nové biomateriály
(021009), Nanomateriály (021101), Ostatné príbuzné odbory základnych odborov
lekárskych a farmaceutickych vied (030199), Materiálová chémia (010407),
Anorganická technológia a materiály (020501); a to na základe poźiadaviek orgánov
verejnej správy za podmienok podl’a osobitnych predpisov,
b)

C1UDlO SU:

i)
ii)
iii)

uskutočñovania vÿskumu,
zabezpečovania a správy infras“truktúry vyskumu a vÿvoja a
získavania, spracúvania a iírenia informácií z oblasti vedy a techniky
a poznatkov z vlastného vÿskumu a vÿvoja,

v odboroch uvedenÿch v písmene a), a to ako podnikate1’ská činnost’,
c)

činnost’ vÿvoja a inovácií v odboroch uvedenÿch v písmene a), a to:
i)

na základe požiadaviek orgánov verejnej správy za podmienok pod1’a
osobitnÿch predpisov,

ii)
iii)
(5)

Hlavnÿmi činnost’ami organizačnej zložky Centrum experimentálnej medicíny SAV,
v. v. i., Ústav normálnej a patologickej fyziológie, sú:
a)

uskutočńovanie vÿskumu v odboroch: Normálna a patologická fyziológia
(030106), Farmakológia (030104), Farmaceutická chémia (030102), Toxikológia
(030107), Biochémia (aj pre lekárske, farmaceutické, veterináme,
pol’nohospodárske, lesnícke a vodohospodárske vedy) (010403), Bioorganická
chémia (010406), Fyziológia živočíchov (010607), Etológia (aj pre
pol’nohospodárske a lesnícke vedy) (010604), Molekuláma biológia (010613),
Neurovedy (010617), Biofyzika (aj pre lekárske, farmaceutické, veterináme
a po1’nohospodárske, lesnícke a chemické vedy) (010303), Ostatné príbuzné odbory
biologickÿch vied (010699), Klinická psychológia (050102), Všeobecná
psychológia (050107), Ostatné príbuzné odbory psychologickych vied (050199),
Biomateriály (021005), Nové biomateriály (021009), Nanomateriály (021101),
Ostatné príbuzné odbory základnÿch odborov lekárskych a farmaceutickÿch vied
(030199), Materiálová chémia (010407), Anorganická technológia a materiály
(020501),

b)

zabezpećovanie a správa infraštruktúry vÿskumu a vyvoja, ktorú bude organizačná
zloàka využívat’,

c)

získavanie, spracúvanie a iírenie informácií z oblasti vedy a techniky a poznatkov
z vłastnélio vyskumu a vyvoja organizácie, a to v odboroch uvedenych
v písmene a),

d)

podiel’anie sa v spolupráci s vysokou školou na uskutočiîovaní študijnych
programov tretieho stupña vysokoškolského stúdia, a to:

ii)
iii)
iv)

e)

(6)

ako podnikate1’skã činnost’ alebo
vo forme projektov pod1’a osobitnÿch predpisov.

studijnych programov 4.2.10. fyziológia živočíchov, 4.2.12. etológia, 4.2.3.
molekulárna biológia a 4.2.16. neurovedy v itudijnom odbore biológia,
itudijného programu 4.1.22. biochémia v itudijnom odbore chémia,
itudijného programu 7.3.2. farmakológia v itudijnom odbore farmácia,
študijnych programov 7.1.3. normálna a patologická fyziológia, 7.1.18.
toxikológia, 7.1.28 lekárska, klinická a farmaceutická biochémia, 7.1.41.
lekárske neurovedy a 7.1.27. lekárska biofyzika v itudijnom odbore
vieobecné lekárstvo,

spolupráca v oblasti vedy a techniky s vysokÿmi školami, ostatnymi právnickÿmi
osobami uskutoćñujúcimi vÿskum a vÿvoj a spodnikate1’mi, ato
v odboroch uvedenych v písmene a).

Ğinnost’ami organizačnej zložky Centrum experimentálnej medicíny SAV, v. v. i., Ústav
normálnej a patologickej fyziológie, podl’a § 2 ods. 1 zákona o verejnej vÿskumnej
inštitùcii sú:
a)

činnosti:
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iv)

uskutočñovania vÿskumu,
zabezpečovania a správy infraitruktirry vyskumu a vyvoja,
získavania, spracúvania a iírenia informácií z oblasti vedy a techniky
a poznatkov z vlastného vÿskumu a vÿvoja a
spolupráce v oblasti vedy a techniky s vysokÿmi školami, ostatnymi
právnickÿmi osobami uskutočñujúcimi vÿskum a vÿvoj a s podnikatel’mi,

v odboroch: Normálna a patologická fyziológia (030106), Farmakológia (030104),
Farmaceutická chémia (030102), Toxikológia (030107), Biochémia (aj pre
lekárske,
farmaceutické,
veterinárne,
po1’nohospodárske,
lesnícke
a vodohospodárske vedy) (010403), Bioorganická chémia (010406), Fyziológia
živočíchov (010607), Etológia(aj pre pol’nohospodárske a lesnícke vedy) (010604),
Molekuláma biológia (010613), Neurovedy (010617), Biofyzika (aj pre lekárske,
farmaceutické, veterinárne a po1’nohospodárske, lesnícke a chemické vedy)
(010303), Ostatné príbuzné odbory biologickych vied (010699), Klinická
psychológia (050102), Všeobecná psychológia (050107), Ostatné príbuzné odbory
psychologickÿch vied (050199), Biomateriály (021005), Nové biomateriály
(021009), Nanomateriály (021101), Ostatné príbuzné odbory základnÿch odborov
lekárskych a farmaceutickÿch vied (030199), Materiálová chémia (010407),
Anorganická technológia a materiály (020501); a to na základe požiadaviek orgánov
verejnej správy za podmienok pod1’a osobitnÿch predpisov,
b)

ČihhOSti?

i)
ii)
iii)

uskutočíiovania vyskumu,
zabezpečovania a správy infraštruktúry vyskumu a vyvoja a
získavania, spracúvania a iírenia informácií z oblasti vedy a techniky
a poznatkov z vlastného vÿskumu a vyvoja,

v odboroch uvedenÿch v písmene a), a to ako podnikatel’ská činnost',
c)

činnost’ vyvoja a inovácií v odboroch uvedenÿch v písmene a), a to:
i)
ii)
iii)

na základe požiadaviek orgánov verejnej správy za podmienok pod1’a
osobitnych predpisov,
ako podnikatel’ská činnost’ alebo
vo forme projektov podl’a osobitnÿch predpisov.
Ğlánok VIII
Osobitné ustanovenia

(1)

Organizačná zložka Centrum experimentálnej medicíny SAV, v. v. i., Ústav
experimentálnej farmakológie a toxikológie, bude využívat’ časti majetku organizácie,
ktoré sú vymedzené v Prílohe č. 1 tejto zakladacej listiny.

(2)

Organizačná zložka Centrum experimentálnej medicíny SAV, v. v. i., Ústav normálnej
a patologickej fyziológie, bude využívat’ časti majetku organizácie, ktoré sú vymedzené
v Prílohe č. 2 tejto zakladacej listiny.
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Ğlánok IX
Záverečné ustanovenia
(1)

Túto zakladaeiu listinu schválilo Predsedníctvo Slovenskej akadémie vled na svojom
zasadnutí dña 28. 10. 2021.

(2)

Táto zakladacia listina nadobúda účinnost’ dńa 1. 1. 2022.

’:"”” ”““"“““”‘
prof. RNDr. Pavol Sajgalík, DrSc.
predseda Slovenskej akadémie vied

Príloha 1: Majetok využívany organizačnou zložkou Centrum experimentálnej medicíny
SAV, v. v. i., Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie.
Príloha 2: Majetok využívanÿ organizačnou zložkou Centrum experimentálnej medicíny
SAV, v. x. i., Ústav normálnej a patologickej fyziológie.
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