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ZRIADOV ACIA LISTINA
Elektrotechnického
Slovenskej

ústavu

akadémie

vied

Elektrotechnický
ústav Slovenskej akadémie vied vznikol v roku 1956 z elektrotechnického oddelenia Laboratória pre výskum a konštrukciu meracích a fyzikálnych prístrojov. Uznesením Predsedníctva
Slovenskej akadémie vied c. 510 zo dna
25. 11. 1980 bol Elektrotechnický
ústav Slovenskej akadémie vied s úcinnostou od 1:
1. 1981 združený do Centra elektro-fyzikálneho
výskumu Slovenskej akadémie vied,
z ktorého sa s úcinnost'ou od 1. 1. 1990 na základe uznesenia Predsedníctva Slovenskej
akadémie vied C. 287 zo dila 14. 12. 1989 osamostatnil.
Uznesením Predsedníctva
Slovenskej akadémie vied C. 172 zo dila 17. 12. 1992 s úcinnost'ou od 1. 1. 1993 bola
schválená zmena formy financovania Elektrotechnického
ústavu Slovenskej akadémie
vied z rozpoctovej na príspevkovú.
Sídlom
slava.

Elektrotechnického

Identifikacné

císlo ústavu

ústavu

Slovenskej

akadémie

vied je Brati-

je: 59 84 29.

Elektrotechnický
ústav Slovenskej akadémie vied bol zriadený na dobu neurcitú
a od 1. 1. 1993 je pracoviskom s príspevkovou formou hospodárenia.
Vymedzenie

základného

úcelu a tomu zodpovedajúceho

predmetu

cinnosti:

1. Ústav je zameraný na vedeckovýskumnú
cinnost v oblasti fyzikálneho, materiálového a fyzikálno-technického
výskumu polovodicov a supravodicov orientovan ú na:
- teoretické a experimentálne
štúdium mechanizmov transportu
elektrickéhó
náboja v polovodicových štruktúrach a v dvojdimenzionálnych
sústavách, v
silnoviazaných a v slaboviazaných supravodicoch vrátane mnohovrstvových
a mesoskopických štruktÚr;

- prípravu supravodivých
teroštruktúr;

materiálov

a prípravu

polovodicových

- teoretické a experimentálne
štúdium vlastností
supravodivost a v nich prebiehajúcich javov.

zariadení

vrstiev a hevyužívajúcich

2. Ústav poskytuje poradenské a expertízne služby, ktoré súvisia s hlavnou cinnostou ústavu, pri ktor)rch sa využíva prístrojová technika a znalosti (know-how)
vedeckého pracoviska pre domácich aj zahranicných odberatelov vrátane prenajímania resp. predaja unikátnych prístrojov a špeciálnych zariadení vyvinutých
a vyrobených v ústave za úplatu domácim ako aj zahranicným záujemcom.
3. Ústav zabezpecuje
médií predovšetkým
odberatelov.

výrobu, uskladnovanie,
distribúciu
a predaj kryogénnych
pre potreby ústavov SAV ako aj domácich a zahranicných

4. Ústav zabezpecuje v zmysle všeobecne platných právnych predpisov vedeckú
výchovu nových odborníkov a vedeckých pracovníkov vo vedných odboroch
spadajúcich do oblasti vedeckej aktivity ústavu a úcast pracovníkov ústavu na
pedagogickom procese na vysokých školách.
5. Ústav zabezpecuje publikáciu výsledkov vedeckovýskumnej
cinnosti prostredníctvom periodickej a neperiodickej tlace. Vydávanie periodickej a neperiodickej
tlace sa riadi uzneseniami Predsedníctva
SAV.
Oznacenie

štatutárneho

Vymedzenie majetku,
(k 31. 12. 1995 zostatková

orgánu: riaditel.
ku ktorému
hodnota):

ústav vykonáva správu majetku

hmotný investicný majetok, nehmotný investicný majetok,
drobný hmotný majetok, podla úctovnej uzávierky-súvahy
Knižnicný

NehnutelnÝ

prírastkového

33 982 000,- Sk
11 490 ks

fond: knižnicné jednotky
financná hodnota tohto fondu
je v zhode so záznamami

štátu

zoznamu.

maietok:

Nehnutelnosti
v katastrálnom
Území BratislavaKarlova Ves podla výpisu z
katastra nehnutelností
parcelné císla 2702, 2704/10, 2704/11, 2704/12, výpis z listu
vlastníctva c. 2588.
Ústav je v rozsahu predmetu svojej cinnosti spôsobilý samostatne nadobúdat
práva a zaväzovat sa, vystupovat vo svojom mene v pracovnoprávnych,
obcianskoprávnych vzt'ahoch a vo vztahoch upravených predpismi v oblasti štátnej správy a
niest majetkovÚ zodpovednost' vyplývajÚcu z týchto vztahov.

