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ZAKLADACIA LISTINA

ÖHnok I

Slovenská akadémia vied, sídlo: §tefánikova 898149,814 38 Bratislava, tÖo: ooo 378 69,
t;fmto podfa § 3 ods. l písm. b) zákona é. 24312017 Z, z. o verejnej v;fskumnej in§titúcii
a o zmene a doplnení niektorfch zákonov (d alej tieí ,,zákon o verejnej vfskumnej in§titúcii")
a § 2laaods. l a7 písm. a)zákonaé. 13312002Z.z. oSlovenskej akadémii vied (d'alej tieZ
,,zákon o akadémii") vydáva zakladaciu listinu pre

Ústav svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied, verejná v;fskumná in§titúcia
(d'alej tieZ,,organizácia").

Skrátená podoba néavu organizácieje Ústav svetovej literatúry SAV, v. v, i. Sídlo organizácie
je Dúbravská cesta 58l2l9,841 04 Bratislava; IÖO organizácie je I7O 502 78.

ÖHnok II
Vfvoj organizácie

Ústav svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied vznikol s úöinnost'ou od 1. 1. 199l
v zmysle uznesenia Predsedníctva Slovenskej akadémie vied é.I97 zo día29.lt 1990,

Na základe § 2la ods. 1 zákona o akadémii azakladacej listiny verejnej v;fskumnej
in§titúcie vydanej Slovenskou akadémiou vied podl'a § )ta oar. Z pir.. á1 ,ákonu
o akadémii sa Ústav svetovej literatúry Slovenskój akadémie vied díom 1. 7. 2018 stal
verejnou vy'skumnou in§titúciou, Döa 10. 9,2018 Ministerstvo §kolstva, vedy, vyskumu
a §portu Slovenskej republiky vydalo rozhodnutie öíslo 20l8ll1372:4-0lCC, ktor;fm
zastavilo konanie o zápis organizácii Slovenskej akadémie vied do registra verejnych
qfskumnlfch in§titúcií, Düa 26. 9.20l8 nadobudol úöinnost' zákon é. 270/2018 Z, z,,
ktorym sa menil adopíral o. i. aj zákon oakadémii; podfa § 21b ods. 1 a2 zákona
o akadémii v zneni zákona é.27012018 Z, z. sa organizácie Slovenskej akadémie vied
odo dia 26.9.20l8 opátovne stali rozpoötov;fmi alebo príspevkovymi organizáciami.

DÚa 5, l0, 202l nadobudol úöinnost' zákon é. 347l202l Z, z,, ktorym sa menil a dopÍral
zákon o akadémii a geologicky zákon; podl'a § 21aa ods. l zákona o akadémii v znení
zákona é. 34712021 Z. z. organizácie Slovenskej akadémie vied menia 1, I. 2022 právnu
formu na verejné qfskumné in§titúcie. Na základe § 21aa ods. l zákonao akadémii a na

(l)

(2)

(3)

Stefánikova 49,814 38 Bratislava, Slovenská republika



zák|ade tejto zakladacej listiny sa právna forma Ústavu svetovej literatúry Slovenskej
akadémie vied mení zo §tátnej rozpoötovej organizácie na verejnú qfskumnú in§titúciu.

Ölánok III

Organizácia sa zakladá na neuröity öas.

ÖHnok IV
Predmet öinností organizácie

(1) PrevaZujúcou hlavnou öinnost'ou organizácieje uskutoöüovanie v;fskumu vodboroch
vedy a techniky (d'alej tieZ,,odbory"): Literárna veda (060210), Cudzie jazyky a kultúry
(06020l), Neslovanské jazyky a literatúry (060204), Slovanské jazyky a literatúry
(060207), Prekladatefstvo a tlmoöníctvo (060206), Ostatné príbuzné odbory
filologicklch vied (060299), Teória a dejiny konkrétnych národnych literatúr (060409),
Ostatné príbuzné odbory vied o kultúre umení (060499).

(2) Óal§ími hlavn;imi öinnost'ami organizácie sú:

a) zabezpeéovanie a správa infra§truktúry qfskumu a v;ivoja, ku ktorej máorganizácía
vlastnícke právo alebo iné právo; rozsah infra§truktúry qiskumu a v;fvoja, ku ktorej
organízácia nadobudne práva zmenou právnej formy organizácie na verejnú
v;iskumnú in§titúciu döa 1. l. 2022, bude vypl;fvat' z protokolu medzi Slovenskou
akadémiou vied a organizáciou podl'a § 2laa ods. 1I zákonao akadémii,

b) získavanie, spracúvanie a §írenie informácií z oblasti vedy a techniky a poznatkov
z vlastného vlskumu a qivoja, a to v odboroch uvedenych v odseku 1; vydávanie
Öasopisu World Literatur e Studie s (ISSN 1337 -927 5, E-ISSN |337 -9690),

c) podiefanie sa v spolupráci s vysokou §kolou na uskutoöíovaní §tudijnych
programov tretieho stupila vysoko§kolského §túdia, a to §tudijného programu
literárna veda v §tudijnom odbore filológia,

d) spolupráca v oblasti vedy a techniky s vysokymi §kolami, ostatnfmi právnicklmi
osobami uskutoöf,ujúcimi qfskum a qfvoj a s podnikatelimi, a to v odboroch
uvedenych v odseku l.

(3) Öinnost'ami organizácie podl'a § 2 ods. I zákonao verejnej vlskumnej in§titúcii sú:

a) öinnosti:

i) uskutoöóovania vfskumu,
ii) zabezpeéovania a správy infra§truktúry vyskumu a
iii) získavania, spracúvania a §írenia informácií z

a poznatkov z vlastného qfskumu a v;ívoja a
vedy a techniky

vjvoja,
oblasti

iv) spolupráce v oblasti vedy a techniky s vysok;fmi
právnick;fmi osobami uskutoöriujúcimi vfskum a vjvoj

§kolami, ostatnymi
a s podnikatefmi,



v odboroch: Literárna veda (060210), Cudzie jazyky a kultúry (060201),
Neslovanské jazyky a literatúry (060204), Slovanské jazyky a literatúry (060207),
Prekladatel'stvo a tlmoöníctvo (060206), Ostatné príbuzné odbory filologickfch
vied (060299), Teória a dejiny konkrétnych národn;fch literatúr (060409), Ostatné
príbuzné odbory vied o kultúre umení (060a9\; a to na základe poZiadaviek
orgánov verejnej správy za podmienok podfa osobitn;fch predpisov,

öinnosti:

i) uskutoöüovania vfskumu,
ii) zabezpeéovania a správy infra§truktúry v;fskumu a v;fvoja a
iii) získavania, spracúvania a §írenia informácií z oblasti vedy a techniky

a poznatkov z vlastného v;fskumu a vyvoja,

v odboroch uvedenych v písmene a), a to ako podnikatel'ská öinnost',

öinnost'vjrvoja a inovácií v odboroch uvedenych v písmene a), a to:

i) na základe poZiadaviek orgánov verejnej správy za podmienok podl'a
osobitn;fch predpisov,

ii) akopodnikatel'skáöinnost'alebo
iii) vo forme projektov podl'a osobitnych predpisov.

Ölánok V
Orgány organizácie

orgánmi organizácie sú riaditef, správna rada, vedeckárada a dozomá rada.

Správna rada má 5 ölenov, vedecká rada má 5 ölenov a dozomá rada má 3 ölenov.

Ölánok VI
závereéné ustanovenia

(1) Túto zakladaciu listinu schválilo Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied na svojom
zasadnutí dila 28. l0.202I.

(2) Táto zakladacia listina nadobúda úöinnost' dria l. 1.2022.

............,.:....\/_.....,.. _.,.........\-,Z.
prof. RNDr. Pavol §ajgalík, DrSc.
predseda Slovenskej akadémie vied
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