
 

Z R I A Ď O V A C I A   L I S T I N A 

Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie 
 

 

zo dňa 02.05.1990 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 23.03.2000, Dodatku č. 2 zo dňa 10.04.2002, Dodatku 

č. 31.08.2011 a Dodatku č. 4 zo dňa 31.01.2019 

 

 

Článok 1 

(1) Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (ďalej len „ústav“) zriadilo Ministerstvo 

školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej republiky rozhodnutím z 28. apríla 1990, 

č. 2812/1990-20 k 1. júlu 1990 ako rozpočtovú organizáciu. Rozhodnutím Ministerstva školstva 

Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 1 zákona č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách SR 

a v zmysle uznesenia vlády SR č. 679 z 26. novembra 1991 zmenil ústav formu hospodárenia 

z rozpočtovej organizácie na príspevkovú organizáciu s účinnosťou od 01. januára 1993. 

(2) Sídlom ústavu je Cyprichova ul. 42, 831 05 Bratislava – Krasňany. 

(3) Identifikačné číslo ústavu je 681 385 

(4) Štatutárnym orgánom ústavu je riaditeľ, ktorého na základe výsledkov výberového konania 

vymenúva minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 

 

Článok 2 

(1) Základným účelom zriadenia ústavu je realizovať komplexný výskum psychického vývinu 

a osobnostného rozvoja detí a poskytovať psychologické služby súvisiace s jeho odborným 

zameraním. 

(2) Predmetom činnosti ústavu je základný výskum v oblasti detskej psychológie a patopsychológie, 

aplikovaný výskum v oblasti vývinovej, pedagogickej, školskej a sociálnej psychológie 

a uplatňovanie získaných poznatkov v komplexnej psychologickej starostlivosti o mladú 

generáciu, pri koncipovaní obsahu a foriem vzdelávania, v psychologickom poradenstve 

pre výchovné inštitúcie a v psychologickej službe škole. 

 

Článok 3 

Všetky práva a záväzky zo zrušeného Výskumného ústavu pedagogického a psychologického 
v Bratislave prechádzajú v rozsahu preberanej činnosti na ústav dňom jeho vzniku. 

 

Článok 4 

Ústav spravuje majetok štátu, ktorý mu bol zverený, pričom stav tohto majetku ku dňu 31.12.2018 je 

a) hnuteľný majetok v hodnote  1 573 130,20 eur, 

b) nehnuteľný majetok v hodnote  1 132 021,89 eur. 
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Článok 5 

(1) Ústav sa zriaďuje na neurčitý čas. 

(2) Táto zriaďovacia listina nadobúda platnosť dňom vydania. 

(3) Podrobnosti o činnosti ústavu upravuje štatút, ktorý vydáva Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky. 

 

V Bratislave, dňa  

 

 

 

 minister 


