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ČASŤ PRVÁ 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

1. Výskumné centrum AgroBioTech Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre je 

v súlade s ustanovením §39a ods. 1 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

špecializovaným výskumným a vývojovým pracoviskom a v súlade s článkom 5 bod 3 

písm. d) platného Štatútu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (ďalej len 

„univerzita, resp. „SPU v Nitre“) organizačnou súčasťou univerzity, ktorá je verejnou 

vysokou školou. 

 

2. Výskumné centrum AgroBioTech vzniklo na základe riešenia projektu ITMS 

26220220180 „Vybudovanie výskumného centra AgroBioTech“, operačný program 

Výskum a vývoj, prioritná os 2: Podpora výskumu a vývoja, opatrenie: Prenos 

poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe.  

 

3. VC ABT poskytuje infraštruktúrnu bázu pre interdisciplinárny a inovatívny výskum 

zamestnancom SPU v Nitre v súlade s ustanoveniami tohto Organizačno- 

prevádzkového poriadku.   

 

4. Názov: 

Výskumné centrum AgroBioTech Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre 

(skratka „VC ABT“) 

Anglický ekvivalent názvu je AgroBioTech Research Centre of the Slovak University 

of Agriculture in Nitra (skratka „ABT RC“) 

Sídlo: Trieda A. Hlinku 2, 949 76 Nitra 

 

5. Organizačno - prevádzkový poriadok VC ABT je záväzný pre zamestnancov SPU 

v Nitre a externých spolupracovníkov, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na 

činnostiach a aktivitách VC ABT alebo využívajú výskumnú infraštruktúru VC ABT 

a platia pre nich všeobecne záväzné právne predpisy a vnútorné predpisy SPU v Nitre. 

 

6. Organizačno - prevádzkový poriadok VC ABT je základným vnútorným organizačno - 

prevádzkovým predpisom VC ABT, ktorý schvaľuje rektor SPU v Nitre. 
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Článok 2 

Postavenie a poslanie VC ABT 

1. VC ABT je v zmysle Organizačného poriadku SPU v Nitre, časť druhá, článok 2, 

odstavec 7, samostatným celouniverzitným pracoviskom SPU v Nitre, organizačne 

riadeným prorektorom pre vedu a výskum.  

 

2. Poslaním VC ABT je vytvárať podmienky pre realizáciu interdisciplinárneho 

aplikovaného výskumu s inovačným potenciálom a to prostredníctvom koordinácie 

výskumných činností, s využitím technickej a personálnej infraštruktúry VC ABT. 

 

3. VC ABT pri napĺňaní svojho cieľa iniciuje výskumnú spoluprácu s fakultami SPU 

v Nitre a s ďalšími výskumnými inštitúciami SR a v zahraničí.  

 

4. S VC ABT koordinujú svoju infraštruktúru a vedecko-výskumnú činnosť aj centrá 

excelentnosti pôsobiace na SPU v Nitre. 

 

5. VC ABT vlastní a používa vlastné logo spojené s logom SPU s kompletným názvom 

na oficiálnych tlačivách a dokumentoch. 

 

6. VC ABT vlastní a používa obdĺžnikové razítko s textom: 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 

Výskumné centrum AgroBioTech 

Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra 

 

Článok 3 

Predmet činnosti VC ABT 

1. VC ABT zabezpečuje vhodnú technickú a personálnu infraštruktúru pre výskumnú 

a vývojovú spoluprácu medzi subjektami z akademickej a priemyselnej oblasti. 

 

2. Vytvára spoločnú platformu pre riešenie aktuálnych úloh spoločenskej praxe, pre 

vznik inovácií, vývoj moderných technológií a poradenských služieb pre 

implementáciu výsledkov výskumu a vývoja VC ABT do praxe. 
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3. Iniciuje vzájomne prospešnú a efektívnu výskumnú a vývojovú spoluprácu s fakultami 

SPU v Nitre za účelom zvyšovania ich výskumného potenciálu. 

 

4. Zabezpečuje podporné prostredie pri spoločných úlohách formou poskytovania 

výskumných služieb. 

 

5. Vykonáva činnosti prvého kontaktu pre subjekty, ktoré majú záujem o spoluprácu vo 

vede, výskume a inováciách. 

 

6. Nadväzuje spoluprácu s výskumnými inštitúciami v SR a v zahraničí. 

 

7. Zabezpečuje podporu v oblasti práv duševného vlastníctva prostredníctvom 

organizačnej zložky Transferové centrum. 

 

Článok 4 

Využívanie infraštruktúry VC ABT 

1. Infraštruktúra VC ABT môže byť využívaná pracoviskami SPU v Nitre a externými 

spolupracovníkmi na výskumné účely, a to na princípe spoločne dohodnutých 

podmienok:  

 Dohoda na časovom harmonograme  

 Finančné krytie nákladov výskumných činností 

 Výstupy výskumnej činnosti 

 

2. Infraštruktúra môže byť na výskumné účely využívaná aj študentmi druhého a tretieho 

stupňa vysokoškolského štúdia v nasledovných oblastiach:  

 Záverečné práce študentov 

 Odborná prax študentov 

 Praktické cvičenia orientované na aplikovaný výskum  

 

Článok 5 

Orgány a organizačná štruktúra VC ABT 

1. Orgány Výskumného centra AgroBioTech:  

a) riaditeľ a sekretariát VC ABT, 

b) útvar výskumných činností VC ABT, 

c) útvar prevádzky VC ABT,  
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d) transferové centrum VC ABT,  

e) rada VC ABT,  

f) medzinárodná inovačná rada VC ABT. 

 

2. Všeobecné princípy riadenia VC ABT: 

 

a) Riaditeľ a Sekretariát VC ABT 

Riaditeľ je vedúcim zamestnancom zastupujúcim VC ABT navonok a voči tretím osobám. 

Riaditeľa menuje a odvoláva rektor SPU na základe výsledkov výberového konania. 

Funkčné obdobie riaditeľa VC ABT je najviac štvorročné.    

Sekretariát VC ABT zabezpečuje administratívne a podporné činnosti, styk s internými 

súčasťami SPU a evidenciu majetku VC ABT.  

 

b) Útvar výskumných činností VC ABT 

Útvar výskumných činností (ÚVČ) tvoria výskumní zamestnanci VC ABT. Útvar 

výskumných činností zodpovedá riaditeľovi VC ABT. ÚVČ sa podieľa na koordinovaní   

výskumných činností v jednotlivých laboratóriách (časový harmonogram, finančné krytie 

výskumu a pod.) a zodpovedá za prípravu podkladov súvisiacich s prevádzkou 

a monitorovaním výskumných činností laboratória. Svojou činnosťou podporuje efektívnu 

spoluprácu výskumného centra s fakultami ako aj s ďalšími subjektami výskumu doma 

a v zahraničí. 

 

c) Útvar prevádzky VC ABT 

Útvar prevádzky (ÚP) tvoria technickí a prevádzkoví zamestnanci VC ABT. Útvar 

prevádzky zodpovedá riaditeľovi VC ABT. ÚP zabezpečuje činnosti súvisiace so správou, 

údržbou a prevádzkou majetku.  

 

d) Transferové centrum VC ABT 

Transferové centrum zabezpečuje podporu v oblasti ochrany práv duševného vlastníctva, 

vrátane evidencie prípadov duševného vlastníctva, vytvárania interných noriem a podpory 

pri zakladaní spin-off a spin-out firiem.  

 

e) Rada VC ABT 

Radu VC ABT tvoria gestori oddelení VC ABT, riaditeľ VC ABT, rektor a prorektor pre 

vedu a výskum ako aj poverený zástupca Transferového centra VC ABT koncepčne 

a systémovo koordinuje výskumné činnosti vo VC ABT, za účelom podpory 
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interdisciplinárneho výskumu a prepájania potrieb VC ABT s potrebami fakúlt SPU v 

Nitre. Rada VC ABT spoluurčuje výskumné smerovanie VC ABT.  

 

f) Medzinárodná inovačná rada VC ABT 

Medzinárodná inovačná rada (MIR) je poradným orgánom VC ABT. MIR tvorí predseda, 

prorektor pre strategický rozvoj, riaditeľ VC ABT a zahraničné vedecké osobnosti, ktoré sú 

expertmi vo výskumných oblastiach VC ABT. Zahraniční členovia MIR sú nominovaní 

gestormi oddelení a menovaní riaditeľom VC ABT .  

 

3. Organizačná štruktúra VC ABT 

Schému Organizačnej štruktúry spolu s členením oddelení a laboratórií tvorí Príloha č. 1. 

 

ČASŤ DRUHÁ 

 

Článok 6 

Povinnosti, právomoci a zodpovednosť riadiacich orgánov VC ABT 

 

1. Rada Výskumného centra AgroBioTech 

Najvyšším orgánom VC ABT je Rada VC ABT (ďalej len „Rada“). Predsedom Rady je 

rektor.Okrem členov uvedených v Článku 5, ods. 2, pís. e) tohto Organizačno- prevádzkového 

poriadku, môžu byť členmi Rady aj zástupcovia ďalších významných subjektov, z hľadiska 

pôsobenia VC ABT. 

a) Členov Rady menuje rektor SPU v Nitre, 

b) Funkčné obdobie členov Rady je najviac štvorročné a nadväzuje na funkčné obdobie 

rektora SPU v Nitre, 

c) Zasadnutie Rady VC ABT zvoláva riaditeľ VC ABT po dohode s predsedom Rady 

minimálne 2x ročne. 

 

Rada VC ABT 

a) systémovo koordinuje výskumné zameranie oddelení, 

b) schvaľuje návrh rozpočtu, 

c) schvaľuje výročnú správu, 

d) prerokúva návrhy na zriadenie, zlúčenie alebo zrušenie jednotlivých útvarov, 

e) prerokúva iné dokumenty predložené predsedom Rady alebo riaditeľom VC ABT. 
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2. Riaditeľ 

 

a) koordinuje integritu činností útvarov VC ABT s katedrami a spolupracujúcimi 

inštitúciami v SR a v zahraničí za účelom podpory interdisciplinárneho výskumu na 

SPU,  

b) koordinuje spoluprácu pri plánovaní, realizácii a efektívnom využívaní personálnych 

kapacít, prístrojovej techniky a ďalších materiálnych zdrojov laboratórií VC ABT, 

c) monitoruje výskumné činnosti v laboratóriách VC ABT,  

d) zabezpečuje prevádzkové záležitosti VC ABT, 

e) zastupuje VC ABT navonok s podpisovým právom v rozsahu právomocí 

definovaných v pracovnej náplni, 

f) vypracováva vnútorné predpisy laboratórií, 

g) vypracováva výročnú správu o činnosti VC ABT, ktorú predkladá vedeniu SPU 

v Nitre,  

h) plánuje a zabezpečuje obsahové zameranie zasadnutí Rady VC ABT, predkladá Rade 

VC ABT návrh rozpočtu a výročnú správu o činnosti VC ABT, 

i) menuje a odvoláva vedúcich laboratórií VC ABT, 

j) vykonáva ďalšie činnosti spojené s úlohami VC ABT. 

 

3. Gestori oddelení 

a) sú vedecko-výskumné kapacity v danej oblasti, 

b) plánujú a organizujú vedecké zameranie oddelení,   

c) vytvárajú podmienky pre interdisciplinárny výskum, prepájajú a rozvíjajú výskumné 

činnosti medzi VC ABT a fakultami SPU, 

d) plánujú materiálno-technické zabezpečenie nevyhnutné na činnosť jednotlivých 

laboratórií v rámci príslušného oddelenia, 

e) aktívne sa podieľajú na príprave a spracovávaní projektov, koncepčných materiálov a 

expertíz, 

f) podieľajú sa na vypracovaní výročnej správy o činnosti VC ABT,  

g) menuje a odvoláva ich rektor na základe odsúhlasenia dekana príslušnej fakulty. 

 

Článok 7 

Osoby pracujúce vo VC ABT 

1. Zamestnanci SPU v Nitre 
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Osoby oprávnené pracovať vo VC ABT sú osoby v pracovno-právnom vzťahu so Slovenskou 

poľnohospodárskou univerzitou v Nitre.  

a) interní zamestnanci VC ABT - sú vedecko-výskumnými a vývojovými 

pracovníkmi, resp. postdoktorandmi a technickými pracovníkmi 

podieľajúcimi sa na vedecko-výskumných a inovačných úlohách 

v  laboratóriách VC ABT.  

b) gestori oddelení – plánujú vedecké zameranie oddelení. 

c) vedúci laboratórií - zodpovedajú za koordináciu činností na úrovni 

laboratória (časový harmonogram, spotrebný materiál). 

d) odborní riešitelia - zabezpečujú vedeckovýskumné činnosti v 

laboratóriu. Sú zaškolení na obsluhu príslušnej prístrojovej 

infraštruktúry.  Informujú vedúceho laboratória o časovom 

harmonograme a finančnom krytí výskumných činností.  

2.  Externí spolupracovníci partnerských inštitúcií  

Osoby oprávnené využívať infraštruktúru VC ABT na základe Zmluvy o spolupráci.  

 

Článok 8 

Vykonávané činnosti 

 

Oblasť 1 – Výskum a vývoj 

- príprava a realizácia výskumno-vývojových úloh a projektov aplikovaného výskumu, 

- príprava a realizácia výskumných projektov z grantových programov v rámci SR, 

- príprava a realizácia výskumných projektov z grantových programov EÚ, 

- monitoring európskeho výskumného priestoru v oblastiach výskumu a vývoja, 

v ktorých VC ABT pôsobí, 

- prezentácia výsledkov vedecko-výskumnej činnosti VC ABT na domácej 

a zahraničnej úrovni formou článkov, príspevkov na konferenciách, sympóziách, 

seminároch a pod.. 

 

Oblasť 2 – Publicita 

- príprava prezentačných materiálov VC ABT, www stránky VC ABT a ich 

aktualizácia, 

- prezentácia VC ABT na odborných podujatiach v rámci SR a v zahraničí. 
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Oblasť 3 – Ostatné aktivity 

- realizácia vedecko- výskumných činností pre a v spolupráci s fakultami, 

- transfer výsledkov výskumu a vývoja do hospodárskej praxe, prípadne príprava 

výsledkov v súlade s činnosťou Transfer Centra SPU,  

- vzdelávacie aktivity, odborné podujatia, školenia a semináre, workshopy a pod.. 

 

Jednotlivé činnosti uvedené v bodoch 1, 2 a 3 môžu byť realizované pracovníkmi VC 

ABT, zamestnancami SPU v Nitre, alebo VC ABT môže poveriť výkonom ktorejkoľvek 

z týchto činností inú právnickú alebo fyzickú osobu na základe uzatvorenia zmluvy, 

dohody alebo iného právneho vzťahu. 

 

Článok 9 

Hospodárenie VC ABT 

 

1. Hospodárenie sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými 

smernicami SPU v Nitre. 

2. Základným zdrojom financovania potrieb VC ABT je rozpočet na príslušný 

kalendárny rok, ktorý je súčasťou rozpočtu SPU v Nitre. 

3. VC ABT SPU v Nitre hospodári s vyrovnaným rozpočtom. 

4. Príjmy VC ABT sú príjmami najmä z nasledovných zdrojov: 

a) rozpočet SPU, 

b) projektové financovanie, 

c) dotačné zdroje, 

d) iné.  

 

Článok 10 

Ochrana majetku a duševného vlastníctva 

 

1. Za ochranu zvereného majetku, prípadne objektov VC ABT, v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi zodpovedá riaditeľ VC ABT. 

 

2. Základné vzťahy, práva a povinnosti zamestnancov VC ABT a participantov pri 

ochrane majetku VC ABT môžu byť upravené osobitným predpisom. 

 

4. Vlastnícke práva na výsledky výskumu realizovaného VC ABT pre jednotlivých 

partnerov na základe zmlúv o dielo sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
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zákonníka, Občianskeho zákonníka a dohodami partnerov zahrnutými v zmluve 

o dielo. 

 

5. Vlastnícke práva na patenty, vynálezy a priemyselné vzory sa riadia príslušnými 

ustanoveniami zákona č.527/1990 Z.z. o vynálezoch, priemyselných vzoroch 

a zlepšovacích návrhoch v platnom znení.  

 

 

Článok 11 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Činnosť VC ABT sa riadi všeobecne záväznými právnymi normami a vnútornými 

predpismi SPU v Nitre.  

 

2. Tento organizačno-prevádzkový poriadok môže byť menený a dopĺňaný výlučne 

písomnou formou, zmeny a doplnky schvaľuje rektor. Schválené zmeny a doplnky sú 

vydávané formou dodatkov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto Organizačno 

prevádzkového poriadku. 

 

3. Tento Organizačno-prevádzkový poriadok VC ABT nadobúda účinnosť dňom  

01.06.2020 a ruší Organizačno- prevádzkový poriadok VC ABT zo dňa 1.10.2019 

 

 

Nitra, 25.05.2020 

 

             doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. 

                    rektorka SPU v Nitre  
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