Centrum experimentálnej medicíny
Slovenskej akadémie vied

ORGANIZAČNÝ PORIADOK

Marec 2019

Tento organizačný poriadok je základnou vnútornou normou Centra experimentálnej
medicíny Slovenskej akadémie vied (ďalej len „CEM SAV“). Organizačný poriadok
zamestnávateľa vydáva riaditeľ, ktorý je zároveň oprávnený meniť a dopĺňať znenie
organizačného poriadku. K organizačnému poriadku zamestnávateľa a jeho zmenám
a doplneniam sa vyjadruje Vedecká rada CEM SAV.
Vedúci zamestnanci na jednotlivých stupňoch riadenia zodpovedajú za dodržiavanie
organizačného poriadku.
Článok I
Predmet a pôsobnosť organizačného poriadku
(1)
Organizačný poriadok CEM SAV upravuje:
a) podrobnosti o vnútornej organizačnej štruktúre CEM SAV,
b) štruktúru riadiacich článkov CEM SAV,
c) právomoc a pôsobnosť riadiacich článkov CEM SAV,
d) zodpovednosť riadiacich článkov CEM SAV a
e) oprávnenie (iných osôb ako riaditeľa CEM SAV) uskutočňovať právne úkony v mene a na
účet CEM SAV.
(2)
Organizačný poriadok sa vzťahuje na akademickú obec CEM SAV, ako aj na
ostatných zamestnancov, ktorí majú uzatvorený pracovný pomer s CEM SAV.
Článok II
Členenie CEM SAV
(1)

CEM SAV sa člení na nasledovné administratívno-technické útvary a pracoviská:

a) sekretariát riaditeľa a právna agenda,
b) ekonomicko-technický úsek (ďalej len „ETÚ“), ktorý zabezpečuje
i) ekonomickú agendu,
ii) personálnu agendu,
iii) agendu BOZP,
iv) technické zabezpečenie.
c) pracoviská:
i) Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie (ďalej len „ÚEFT“) CEM SAV,
so sídlom Dúbravská cesta 9, Bratislava, ktorý sa člení na
 Administratívno-technický úsek a knižnica,
 Útvar zabezpečenia kvality (pre potreby Správnej laboratórnej praxe)
Pracoviská základného výskumu:
 Oddelenie farmakológie zápalových procesov,
 Oddelenie biochemickej farmakológie,

 Oddelenie bunkovej farmakológie a vývinovej toxikológie,
Pracoviská aplikovaného výskumu:
 Oddelenie bunkovej farmakológie a vývinovej toxikológie,
 Oddelenie toxikológie a chovu laboratórnych zvierat (detašované pracovisko na
Dobrej Vode, okres Trnava).
 Centrálny zverinec PLV







ii) Ústav normálnej a patologickej fyziológie (ďalej len „ÚNPF“) CEM SAV,
korešpondenčná adresa: Sienkiewiczova 1, Bratislava, ktorý sa člení na
Administratívno-technický úsek a knižnica,
Oddelenie cievnej patofyziológie,
Oddelenie behaviorálnej neurovedy,
Oddelenie experimentálnej hypertenzie,
Oddelenie neuro-kardiovaskulárnych interakcií.






iii) Ústav pre výskum srdca (ďalej len „ÚVS“) CEM SAV, so sídlom Dúbravská cesta
9, Bratislava, ktorý sa člení na
Administratívno-technický úsek,
Oddelenie kardiovaskulárnej fyziológie a patofyziológie,
Oddelenie biochémie,
Oddelenie histochémie a elektrónovej mikroskopie,
Článok III
Orgány CEM SAV

(1)

Orgánmi CEM SAV sú:
a) riaditeľ CEM SAV,
b) vedeckí riaditelia pracovísk CEM SAV.

(2)

Odborným orgánom CEM SAV je Vedecká rada CEM SAV.

(3)

Kontrolným orgánom pre Správnu laboratórnu prax je Útvar zabezpečenia kvality

(4)

Poradnými orgánmi CEM SAV sú:
rada riaditeľa CEM SAV
komisie
poradné výbory
iné poradné orgány

a)
b)
c)
d)

Článok IV
Riaditeľ CEM SAV
(1)

Riaditeľ CEM SAV je
a) štatutárny orgán vedeckej organizácie, ktorý ju riadi, koná v jej mene a zastupuje ju
navonok. Rozhoduje vo všetkých veciach, ak tieto nie sú zverené do pôsobnosti iného
orgánu CEM SAV alebo do pôsobnosti zriaďovateľa,
b) zodpovedá za všetky úkony v súlade so Štatútom Slovenskej akadémie vied, Štatútom
CEM SAV a ostatnými platnými legislatívnymi predpismi.
riaditeľ CEM SAV zabezpečuje

(2)

vedenie účtovníctva,
zostavenie účtovnej uzávierky,
prípravu návrhov vnútorných predpisov,
prípravu návrhov právnych úkonov, ktoré pre svoju platnosť vyžadujú predchádzajúce
písomné schválenie zriaďovateľom a zabezpečuje ich predloženie zriaďovateľovi,
e) organizovanie a riadenie projektov v spolupráci s podnikateľmi a spoluprácu s
podnikateľmi,
f) iné úlohy podľa zákona č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), ďalších osobitných predpisov, vnútorných
predpisov vedeckej organizácie alebo vnútorných predpisov zriaďovateľa,
g) schvaľovanie návrhov smerníc a predložených relevantných aktov riadenia vedeckými
riaditeľmi pracovísk CEM SAV do 15 pracovných dní od ich predloženia na
sekretariát riaditeľa CEM SAV.
a)
b)
c)
d)

(3)

Funkčné obdobie riaditeľa je štyri roky.

(4)
Riaditeľa CEM SAV po schválení návrhu v predsedníctve akadémie vymenúva a
odvoláva predseda SAV.
(5)
Funkcia riaditeľa CEM SAV je nezlučiteľná s členstvom vo Vedeckej rade CEM
SAV.
(6)
Riaditeľ CEM SAV má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach Vedeckej rady CEM
SAV a ďalších orgánov CEM SAV a orgánov jednotlivých pracovísk. Riaditeľ CEM SAV sa
môže na ich zasadnutiach vyjadrovať ku všetkým prerokúvaným otázkam.
(7)
Na žiadosť riaditeľa CEM SAV sú predseda alebo poverený člen Vedeckej rady CEM
SAV povinní do 30 dní zvolať zasadnutie. Ak tak predseda alebo poverený člen Vedeckej
rady CEM SAV neurobí, zasadnutie zvolá riaditeľ CEM SAV.

(8)
Riaditeľ CEM SAV zodpovedá za výkon svojej funkcie predsedovi SAV,
podpredsedovi II. oddelenia SAV.
(9)
Riaditeľ CEM SAV bezodkladne po vymenovaní menuje štatutárneho zástupcu
riaditeľa, v zmysle čl. X, odsek 1 Štatútu SAV, určí jeho právomoci v zmysle čl. X odsek 2
Štatútu SAV a oznámi jeho meno predsedovi II. Oddelenia vied SAV v zmysle čl. X, ods. 3
Štatútu SAV.
Článok V
Vedecká rada CEM SAV
(1)

Vedecká rada CEM SAV

a) má 9 interných a 4 externých členov,
b) členmi sú významní odborníci z oblastí, v ktorých CEM SAV uskutočňuje svoju hlavnú
činnosť v zmysle Zakladajúcej listiny CEM SAV,
c) externí členovia sú zástupcovia vysokých škôl a ďalších právnických osôb uskutočňujúcich
výskum a vývoj, a nie sú zamestnancami žiadnej organizácie SAV,
d) má predsedu a dvoch podpredsedov, ktorých volia členovia Vedeckej rady CEM SAV
spomedzi seba,
e) členstvo vo Vedeckej rade vzniká voľbou,
f) funkčné obdobie členov Vedeckej rady je štyri roky. Za člena Vedeckej rady môže byť tá
istá osoba zvolená opakovane.
(2)
Volebný a nominačný poriadok na funkciu člena Vedeckej rady CEM SAV určuje
podrobnosti o
a) špecifických požiadavkách na kandidátov na členov Vedeckej rady,
b) podmienkach voľby členov Vedeckej rady a
c) spôsobe odvolávania členov Vedeckej rady.
Vedecká rada CEM SAV určuje vedeckú profiláciu CEM SAV, vyjadruje sa o činnosti
a organizácii CEM SAV a koncepcii jeho ďalšieho rozvoja v súlade so Zakladacou listinou
CEM SAV. Navrhuje zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie vedeckej organizácie, zmenu
spôsobu jej financovania alebo prechod na inú formu hospodárenia, schvaľuje správu o
činnosti vedeckej organizácie, navrhuje vymenovanie členov spoločných odborových komisií
zriaďovaných na účely doktorandského štúdia podľa osobitného predpisu.
(3)

(4)
Úlohy a kompetencie vykonáva Vedecká rada CEM SAV v súlade s § 18 zákona
a v súlade so Štatútom Vedeckej rady CEM SAV a Štatútom CEM SAV.

Článok VI
Rada riaditeľa CEM SAV

Rada riaditeľa CEM SAV je poradný orgán, ktorého cieľom je operatívne riešiť prevádzkové
problémy pracoviska. Popri riaditeľovi sú jeho členmi vedeckí riaditelia pracovísk, vedúci
ETÚ a zamestnanec zabezpečujúci právnu agendu CEM SAV. Riaditeľ CEM SAV zvoláva a
prizýva na zasadnutie rady riaditeľa CEM SAV ďalších zamestnancov CEM SAV podľa
potreby.
Článok VII
Pracoviská aplikovaného výskumu a Útvar zabezpečenia kvality (ÚZK)
Pracoviská aplikovaného výskumu spolu tvoria testovacie pracovisko, ktoré vykonáva svoju
činnosť v súlade so Správnou laboratórnou praxou (SLP). Pracovisko je schválené
a pravidelne monitorované Slovenskou národnou akreditačnou službou. ÚZK je kontrolným
orgánom CEM SAV zriadeným za účelom zabezpečenia kvality práce v súlade so SLP.
Vedúceho testovacieho pracoviska, vedúceho ÚZK a jeho členov menuje riaditeľ CEM SAV.
Vedúci testovacieho pracoviska na základe súhlasu riaditeľa CEM SAV menuje vedúcich
pracovníkov neklinických štúdií, metrológa a archivára. Vedúci ÚZK má priamy prístup
k vedeniu testovacieho pracoviska bez akýchkoľvek medzičlánkov.

Článok VIII
Komisie
(1)
Komisie ako ďalšie poradné orgány zriaďuje riaditeľ CEM SAV podľa potreby na
prerokovanie úloh a záležitostí, ktorých závažnosť vyžaduje kolektívne posúdenie. Zriadiť
možno stále komisie pre dlhodobé úlohy pracoviska, alebo dočasné komisie na vyriešenie
konkrétneho problému. Predsedu a členov komisie menuje a odvoláva riaditeľ CEM SAV.
Pri zriadení stálej komisie môže riaditeľ CEM SAV vydať aj stručný organizačný a rokovací
poriadok komisie, v ktorom sa určí pôsobnosť, zloženie, spôsob rokovania, uznášania sa a
pod.
Medzi takéto poradné orgány riaditeľa CEM SAV patria:

(2)
a)

škodová komisia, ktorá prerokúva škodové prípady spôsobené v CEM SAV a
predkladá riaditeľovi CEM SAV návrhy, ako tieto škody v zmysle platných predpisov
vysporiadať,

b)

atestačná komisia - zriadená v zmysle Vyhlášky Československej akadémie vied z 9.
septembra 1977 č. 55/1977 Zb. o ďalšom zvyšovaní kvalifikácie a o hodnotení tvorivej
spôsobilosti vedeckých pracovníkov prerokúva návrhy na priznanie vedeckých
kvalifikačných stupňov I a IIa vedeckým pracovníkom a predkladá ich riaditeľovi
CEM SAV. Zloženie komisie na návrh riaditeľa CEM SAV schvaľuje Predsedníctvo
SAV,

c)

ústredná inventarizačná komisia - riadi a koordinuje činnosť čiastkových
inventarizačných komisií pracovísk CEM SAV, vyhodnocuje výsledky inventarizácie
majetku štátu v správe CEM SAV, dáva návrhy na vyradenie a likvidáciu
nepotrebného a poškodeného inventára vyraďovacej komisii. Ústredná inventarizačná
komisia CEM SAV je zriadená riaditeľom CEM SAV, čiastkové inventarizačné
komisie sú zriadené vedeckými riaditeľmi pracovísk,

d)

vyraďovacia komisia - zabezpečuje likvidáciu majetku štátu v správe CEM SAV
podľa schváleného protokolu navrhovaného inventarizačnou komisiou a schváleného
riaditeľom CEM SAV.

e)

etická komisia je zriadená v súlade s § 18 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka Slovenskej republiky zo 14. decembra 2012 č. 436/2012 Z. z., ktorou
sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na ochranu zvierat používaných na vedecké
účely alebo vzdelávacie účely. Jej úlohou je posudzovanie projektov, ktoré
predkladajú vedeckí pracovníci CEM SAV. Vyjadrením súhlasu s projektom komisia
odporúča osobe oprávnenej predkladať projekt jeho predloženie Štátnej veterinárnej a
potravinovej správe SR, ktorá je po jeho posúdení oprávnená povoliť vykonanie
experimentov na zvieratách.

f)

poradné výbory pre dobré životné podmienky zvierat – sú zriadené v súlade s § 25 a
§ 26 Nariadenia vlády SR zo 14. novembra 2012 č. 377/2012 Z. z., ktorým sa
ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké alebo vzdelávacie
účely a je zodpovedný za zabezpečenie dobrých životných podmienok zvierat
a starostlivosti o ne na každom pracovisku, ktoré má akreditovaný zverinec. Členovia
poradných výborov sú menovaní riaditeľom CEM SAV na návrh vedeckého riaditeľa
príslušného pracoviska CEM SAV spomedzi jeho zamestnancov.

g)

riaditeľ CEM SAV môže podľa potreby zriadiť aj iné poradné orgány a komisie.

(3)
Poradné orgány zvoláva a program ich rokovania určuje (z vlastného podnetu, z
podnetu riaditeľa CEM SAV, vedeckého riaditeľa pracoviska, či akéhokoľvek člena komisie)
predseda komisie, ktorý oznamuje výsledky rokovania komisie riaditeľovi CEM SAV.
Z rokovania komisie sa vyhotovuje zápisnica, ktorá sa doručuje riaditeľovi CEM SAV
a všetkým členom komisie. Závery a uznesenia poradných orgánov majú odporúčajúci
charakter.
Článok IX
Pracovisko CEM SAV a vedecký riaditeľ pracoviska CEM SAV
(1)

CEM SAV sa člení na tri pracoviská CEM SAV - ÚEFT, ÚNPF a ÚVS.

(2)

Pracovisko CEM SAV riadi vedecký riaditeľ.

(3)
Vedeckého riaditeľa pracoviska CEM SAV menuje a odvoláva riaditeľ CEM SAV.
Odmeňovanie vedeckého riaditeľa pracoviska CEM SAV je dané vnútornými predpismi CEM
SAV.
(4)
Vedecký riaditeľ pracoviska CEM SAV riadi jeho činnosť v zmysle Čl. VII Štatútu
CEM SAV a za výkon svojej funkcie zodpovedá riaditeľovi CEM SAV.
(5)
Vedecký riaditeľ pracoviska CEM SAV vykonáva vo veciach týkajúcich sa ním
riadeného pracoviska CEM SAV nasledovné úkony:
a) menuje a odvoláva zástupcu vedeckého riaditeľa pracoviska CEM SAV, určuje rozsah
jeho právomocí, menuje vedeckého tajomníka pracoviska CEM SAV a vedúcich
oddelení pracoviska CEM SAV,
b) vypracováva pracovnú náplň vedúcich oddelení,
c) predkladá riaditeľovi CEM SAV návrhy na prijatie do zamestnania, ukončenie
pracovného pomeru, predĺženie pracovného pomeru a na zmeny vo výške pracovného
úväzku týkajúce sa zamestnancov pracoviska CEM SAV,
d) navrhuje výšku osobného ohodnotenia vedeckým pracovníkom ním riadeného
pracoviska v súlade s pravidlami hodnotenia vedeckých pracovníkov CEM SAV,
e) dáva návrh o udelení odmeny zamestnancom pracoviska CEM SAV s písomným
odôvodnením,
f) podpisuje objednávky tovarov a služieb v sume maximálne do 3000 EUR, týkajúcich
sa pracoviska CEM SAV
g) podpisuje návrhy služobných ciest, cestovné príkazy a vyúčtovania služobných ciest
zamestnancov pracoviska CEM SAV,
h) podpisuje žiadosti, zmeny riešiteľských kapacít a záverečné správy projektov
financovaných vedeckou grantovou agentúrou VEGA, ak sa na nich podieľa iba ním
riadené pracovisko CEM SAV,
i) podpisuje žiadosti, zmeny riešiteľských kapacít a záverečné správy projektov
financovaných vedeckou grantovou agentúrou APVV, ak sa na nich podieľa iba ním
riadené pracovisko CEM SAV,
j) podpisuje výkazy a návrhy odmien v rámci realizácie výskumných projektov a
podnikateľských aktivít pracoviska CEM SAV,
k) vykonáva základnú finančnú kontrolu,
l) podpisuje dovolenky vedúcim zamestnancom pracoviska CEM SAV,
m) podpisuje žiadanky na prepravu osôb v rámci pracoviska CEM SAV.
Článok X
Vymedzenie práv, povinností a zodpovednosti zamestnancov CEM SAV
(1)
Rozsah práv, povinností a zodpovednosti zamestnancov CEM SAV vyplýva
z právnych predpisov, z funkčného zaradenia, pracovných náplní, z príkazov a pokynov
riaditeľa vedeckej organizácie a príslušných vedúcich zamestnancov. Právne záväzné príkazy
riaditeľa sa vypracovávajú písomne a odovzdávajú zamestnancom proti podpisu.

(2)
Základné práva a povinnosti zamestnancov a vedúcich zamestnancov sú vymedzené
v príslušných ustanoveniach zákona č. 552/2003 Z, z. o výkone práce vo verejnom záujme
v znení neskorších predpisov a zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, v pracovnom poriadku, v tomto organizačnom
poriadku, v Kolektívnej zmluve CEM SAV a ďalších pracovnoprávnych predpisoch, v súlade
s ktorými je povinný konať každý zamestnanec.
(3)
a)
b)
c)
d)
e)
(4)

Vedúcimi zamestnancami CEM SAV sú:
riaditeľ CEM SAV
vedeckí riaditelia pracovísk CEM SAV
vedúci vedeckých oddelení
vedúci ekonomicko-technického úseku
zástupcovia vedeckých riaditeľov pracovísk CEM SAV

Písomností za CEM SAV podpisuje
a) riaditeľ CEM SAV, v neprítomnosti riaditeľa jeho štatutárny zástupca v plnom
rozsahu alebo vedúci ETÚ v rozsahu určenom riaditeľom.
b) vedeckí riaditelia pracovísk podpisujú písomnosti v rozsahu určenom riaditeľom CEM
SAV.
c) podpisovanie bankových a iných finančných dokladov sa riadi osobitnými predpismi
o bankovom styku a pokladničných operáciách a v súlade so záväznými internými
predpismi CEM SAV.
Článok XI
Majetok a jeho ochrana

(1)
Majetkovú podstatu CEM SAV tvorí nehnuteľný majetok uvedený v článku VIII
Zakladacej listiny CEM.
(2)

Technická správa majetku a nehnuteľností je v kompetencii pracovísk CEM SAV.

(3)
Pracoviská v rámci CEM SAV sú povinné chrániť majetok pred poškodením,
zničením a zneužitím a sú povinné dodržiavať platné právne normy.

Článok XII
Záverečné ustanovenia
(1)
Návrh organizačného poriadku CEM SAV bol pred schválením predložený na
vyjadrenie Vedeckej rade CEM SAV.
(2)

Neoddeliteľnou súčasťou organizačného poriadku je Organizačná schéma CEM SAV.

(3)

Tento organizačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 8.3.2019

V Bratislave dňa 8. 3. 2019

doc. RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc., v.r.
riaditeľka Centra experimentálnej medicíny SAV
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