
 

 

 

D O D A T O K   č.  1 

k Organizačnému poriadku ÚGBR SAV v Nitre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štatút 

Pracoviska Vedeckého centra ABT na ÚGBR SAV 

 

 

 

 

 

 

 

Nitra, november 2015 

 

 



 

 Na základe Organizačného poriadku Ústavu genetiky a biotechnológií rastlín SAV v 

Nitre, časť III, bod 5, písm. h) a „Memoranda o spolupráci“ medzi projektovými partnermi 

projektu ŠF „Vybudovanie výskumného centra „AgroBioTech“ (Kód ITMS  26220220180) 

 

vzniklo na ÚGBR SAV 

 

„Pracovisko  komplexného výskumného, inovačného a kompetenčného regionálneho 

centra – AgroBioTech na ÚGBR SAV“. 

 

 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Pracovisko ABT na ÚGBR SAV je komplexným, výskumným, inovačným 

a kompetenčným centrom Ústavu genetiky a biotechnológií rastlín SAV v Nitre.  

2. Pracovisko ABT na ÚGBR SAV je vybudované v rámci 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. Pracovisko ABT na ÚGBR SAV nemá právnu subjektivitu. Sídlom pracoviska 

a korešpondenčnou adresou je Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV, 

Akademická 2, 950 07 Nitra 1. 

4. Partnerské organizácie sú Slovenská poľnohospodárska univerzita a Univerzita 

Konštantína Filozofa v Nitre. 

 

 

Postavenie pracoviska ABT na ÚGBR SAV 

 

1. Pracovisko ABT na ÚGBR SAV je organizačnou súčasťou Ústavu genetiky 

a biotechnológií rastlín SAV v Nitre. 

2. Pracovisko ABT na ÚGBR SAV pozostáva z dvoch laboratórií a priľahlých 

servisných priestorov. 

3. Pracovníci pracoviska ABT na ÚGBR sú zamestnancami ÚGBR, resp. pracovníkmi 

partnerských organizácií.  

4. Pracovisko ABT na ÚGBR SAV je špecializovaným pracoviskom ÚGBR SAV 

v Nitre podriadeným riaditeľovi ÚGBR SAV. Organizačná štruktúra pracoviska ABT 

na ÚGBR SAV  a jeho činnosť sa riadi Organizačným poriadkom ÚGBR SAV. 

 

 

Ciele a predmet činnosti pracoviska ABT na ÚGBR SAV 

 

1. Pracovisko ABT na ÚGBR SAV, ako partner č. 2 v rámci VC ABT, realizuje svoje 

výskumné aktivity so zameraním na „Aplikovaný výskum v rastlinných 

biotechnológiách“, v rámci ktorých sa orientuje na riešenie problémov v oblasti 



agrobiológie a rastlinných biotechnológií s dôrazom na potreby poľnohospodárskej 

praxe a  na aplikáciu výsledkov výskumu v praxi.  

2. Vedecké aktivity kolektívov laboratórií pracoviska ABT  ÚGBR SAV sú orientované 

na aplikáciu biotechnologických metód pre rýchlu produkciu atraktívnych 

a hospodársky cenných druhov poľnohospodárskych plodín a drevín s cieľom 

zvýšenia potravinovej bezpečnosti krajiny spolu s ochranou životného prostredia. 

3. Predmet spolupráce v rámci VC ABT je vymedzený „Memorandom o spolupráci“ 

podpísaný všetkými partnermi. 

 

 

Pravidlá hospodárenia 

 

1. Hospodárenie pracoviska ABT na ÚGBR SAV sa riadi všeobecne záväznými 

právnymi predpismi a vnútornými smernicami ÚGBR SAV v Nitre. 

2. Majetok pracoviska ABT na ÚGBR SAV je majetkom ÚGBR SAV. Sú to prístroje a 

zariadenia, prvotne získané vďaka projektu ITMS 26220220180 „Vybudovanie 

výskumného centra AgroBioTech“ a následne ďalšími aktivitami. Majetkom ÚGBR 

SAV sú aj výsledky vedecko-výskumnej činnosti pracoviska ABT na ÚGBR SAV 

v rozsahu stanovenom dohodami s priemyselnými partnermi, pre ktorých bol výskum 

realizovaný.   

 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Činnosť pracoviska ABT na ÚGBR SAV sa riadi všeobecne záväznými právnymi 

normami a vnútornými predpismi ÚGBR SAV v Nitre.  

2. Ďalšie podmienky činnosti pracoviska ABT na ÚGBR SAV podrobnejšie upravuje 

Organizačno-prevádzkový poriadok 

3. Tento Organizačno-prevádzkový poriadok a pravidlá činnosti môžu byť menené a 

dopĺňané výlučne písomnou formou. Zmeny a doplnky schvaľuje Vedecká rada 

ÚGBR SAV. Schválené zmeny a doplnky sú vydávané formou dodatkov, ktoré sú 

neoddeliteľnou súčasťou tohto Organizačno-prevádzkového poriadku. 

4. Organizačno-prevádzkový poriadok pracoviska ABT na ÚGBR SAV nadobúda 

platnosť a účinnosť dňom schválenia podpredsedom II. OV SAV. 

 

 

 

V Nitre, 30.11.2015        V Bratislave, 9.12.2015 

 

 

 

-----------------------------------------    ----------------------------------------- 

   doc. RNDr. Ján Salaj, DrSc.     prof. RNDr. Karol Marhold, CSc. 

v.r.          v.r. 

 


