Štatút
Excelentného centra ochrany a využívania agrobiodiverzity
Článok 1
Základné ustanovenia
(1) Štatút Excelentného centra ochrany a využívania agrobiodiverzity (ďalej len „ excelentné
centrum“) vymedzuje pôsobnosť a úlohy excelentného centra, ustanovuje činnosti, zásady
vnútorného členenia a hospodárenie a vzťahy k iným organizáciám.
(2) Štatút excelentného centra schvaľuje jeho zriaďovateľ, ktorým je Fakulta agrobiológie
a potravinových zdrojov (ďalej len „FAPZ“).
(3) Úplný názov excelentného centra je Excelentné centrum ochrany a využívania agrobiodiverzity, v skratke ECOVA. Názov v anglickom jazyku je Excellent Center of Protection and
Use of Agrobiodiverzity, v skratke ECPUA.
(4). Sídlom excelentného centra a miestom realizácie projektu je Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov , Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Trieda Andreja Hlinku
2, 949 76 Nitra.
(5) Excelentné centrum sa zriaďuje na základe:
a) Vytvorených inštitucionálnych a expertných kapacít v pôsobnosti FAPZ ako aj Slovenskej poľnohospodárskej univerzity pre uchovávania a udržateľného využívania agrobiodiverzity, ako nenahraditeľnej základne potravinovej bezpečnosti na Slovensku,
b) Získania dlhoročných skúseností a poznatkov z riešenia problematiky uchovávania
a udržateľného využívania agrobiodiverzity realizáciou projektov základného a aplikovaného výskumu,
c) Dosiahnutia národného a medzinárodného uznania za praktické riešenie problematiky
uchovávania a udržateľného využívania genetických zdrojov rastlín a hospodárskych
zvierat pre výživu a poľnohospodárstvo,
d) Realizácie aktívnej spolupráce s výskumnými, vzdelávacími a ostatnými inštitúciami
na národnej a medzinárodnej úrovni z predmetnej problematiky,
e) Preukázania schválenej žiadosti o nenávratný finančný prostriedok štrukturálnych
fondov EU pre projekt s rovnomenným názvom Excelentné centrum ochrany
a využívania agrobiodiverzity s prideleným ITMS kódom 26220120015 v rámci výzvy OPVaV-2008/2.1/01-SORO (ďalej len „projekt“).
(6) Cieľom excelentného centra je podpora zvyšovania kvality excelentného výskumu a sietí
excelentných pracovísk vo výskume z oblasti trvalo udržateľného využívania a ochrany agrobiodiverzity so strategickým významom pre ďalší rozvoj hospodárstva a spoločnosti. Excelentné centrum bude vytvárať predpoklady pre zvýšenie konkurencieschopnosti výskumu
v medzinárodnom meradle a poskytnutím výskumných priestorov pre študentov a pedagógov
sa zlepšia vzdelávacie podmienky na vysokej škole, bude podporovať budovanie a využívanie
informačných a komunikačných technológií pre jednotný výskumný a vzdelávací priestor
v oblasti agrobiodiverzity a bioinformatiky.

Článok 2
Pôsobnosť excelentného centra
(1) Excelentné centrum je zriadené pri Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov ako
samostatná organizačná jednotka, ktorá združuje katedry a odborné pracoviská fakulty alebo
aj univerzity prostredníctvom spoločne riešených projektov orientovaných na problematiku
uchovávania a udržateľného využívania agrobiodiverzity v celom komplexe, najmä
a) vykonávanie vedecko-výskumnej, expertíznej, normalizačnej, vývojovej, vzdelávacej,
vydavateľskej, publikačnej činnosti a odborného poradenstva,
b) riešenie spoločných výskumných, edukačných a rozvojových projektov na národnej
a medzinárodnej úrovni od koncepčných štúdií až po riešenie prevádzkových problémov
v dostatočnom predstihu pred potrebami praxe a na úrovni najnovších vedeckých poznatkov.
Článok 3
Oblasti hlavnej činnosti Excelentného centra
(1) Excelentné centrum vytvára podmienky pre rozvoj a využívanie exaktných metód
v tvorivej vedeckovýskumnej činnosti na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre.
(2) Podporuje regionálny rozvoj poľnohospodárstva a rozvoja vidieka na základe trvalého
udržiavania a ochrany biologickej rozmanitosti.
(3) Vytvára podmienky pre rozvoj medzinárodnej spolupráce v ochrane a využívaní agrobiodiverzity.
(4) Cielenou činnosťou vytvára podmienky zapájanie sa do siete centier excelentnosti.
(5) Excelentné centrum zabezpečuje:
a) Technickú inováciu laboratórií pre určovanie hospodárskej hodnoty genetických zdrojov rastlín.
b) Výskum biológie uchovávania agrobiodiverzity.
c) Podporu agrobiodiverzity v udržateľnom poľnohospodárstve.
d) Hodnotenie a monitorovanie populácií genetických zdrojov zvierat.
e) Podporu agrobiodiverzity vo výžive hospodárskych zvierat.
f) Navrhovanie a vytváranie databáz genetických zdrojov rastlín, živočíchov a ich produktov.
g) Vývoj metodík pre hodnotenie genetických zdrojov rastlín pre ich charakterizáciu
a praktické využívanie.
h) Vývoj a spracovávanie špecializovaných databáz a informačných systémov pre evidenciu a hodnotenie genetických zdrojov rastlín.

i) Vykonávanie znaleckej, gestorskej, poradenskej, edičnej a podnikateľskej činnosti
v okruhu svojej pôsobnosti.
(6) Excelentné centrum spolupracuje s vedeckými pracoviskami akadémie vied, vysokých
škôl, vedeckými a odbornými domácimi a zahraničnými inštitúciami s cieľom racionálneho
využívania kapacít a koordinácie programu výskumu. Organizuje konferencie, semináre a iné
odborné podujatia.
Článok 4
Organizácia Excelentného centra
(1) Excelentné centrum riadi a za jeho činnosť zodpovedá vedúci – poverený prodekan alebo
dekanom FAPZ menovaný pracovník FAPZ.
(2) Vedúceho Excelentného centra v čase jeho neprítomnosti zastupuje ním poverený pracovník v plnom rozsahu práv, povinností a zodpovedností, okrem vecí, ktoré si vedúci vymedzil
do svojej výlučnej právomoci.
(3) Činnosť Excelentného centra sa zabezpečuje predovšetkým prostredníctvom riešenia
schválených projektov.
(4) Za riešenie projektov každého schváleného projektu zodpovedá projektový manažér alebo
jeho zodpovední vedúci v zmysle uzatvorenej zmluvy medzi poskytovateľom grantu
a Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou.
(5) Excelentné centrum pozostáva zo siete špecializovaných laboratórií, ktoré vytvárajú hlavnú materiálnu a technickú základňu pre riešenie projektov základného a aplikovaného výskumu orientovaných na uchovanie a udržateľné využívanie agrobiodiverzity.
(6) Do siete laboratórií sú začlenené:
a) Laboratórium biodiverzity, fyziológie a genetiky rastlín.
b) Laboratórium kvality potravinových zdrojov.
c) Laboratórium genetiky živočíchov.
d) Experimentálne laboratórium hospodárskych zvierat.
e) Laboratórium kvality a nutričnej hodnoty krmív.
Článok 5
Zásady činnosti excelentného centra
(1) Činnosť laboratórií, rozvoj a uplatňovanie metodík pre tvorivé využívanie laboratórií Excelentného centra zabezpečujú odborní pracovníci fakulty.
(2) V laboratóriách Excelentného centra môžu pracovať zamestnanci a študenti FAPZ SPU
v Nitre, iných fakúlt SPU v Nitre, zahraniční študenti na SPU v Nitre a zamestnanci iných
organizácií podľa Pracovného a prevádzkového poriadku laboratórií excelentného centra.

(3) Súčasťou každého laboratória bude Pracovný a prevádzkový poriadok, pracovný denník
a záznam o využívaní prístroja alebo zariadenia. Prípravu prevádzkovej dokumentácie a jej
vedenie zabezpečujú poverené osoby.
(4) Laboratóriá sú určené na vedeckovýskumnú činnosť a nemôžu byť súčasťou hospodárskej
činnosti.
(5) Činnosť laboratórií Excelentného centra je financovaná z projektu ECOVA a príspevku
SPU v Nitre. Chemikálie a laboratórne pomôcky môžu byť zaobstarané i z iných zdrojov,
najmä projektov, v ktorých budú uplatnené a použité prístroje z laboratórií ECOVA.
(6) Z činnosti laboratórií ECOVA nie je plánovaný zisk. Opravy prístrojov po záručnej lehote
budú financované z prostriedkov SPU v Nitre alebo iných zdrojov (výskumné projekty).

Článok 6
Hospodárenie
(1) Excelentné centrum hospodári prostredníctvom pridelených grantov v rámci schválených
projektov podľa uzatvorenej zmluvy a finančných zásad pre jednotlivé typy projektov.
(2) Účtovníctvo excelentného centra sa riadi zákonom o účtovníctve a za jeho vedenie zodpovedá finančný manažér.
Článok 7
Práva a povinnosti odborných, riadiacich a administratívnych kapacít
(1) Základné práva a povinnosti odborných, riadiacich a administratívnych kapacít sú vymedzené vnútornými predpismi SPU v Nitre a FAPZ SPU v Nitre alebo všeobecne platnými
právnymi predpismi (napríklad Organizačný poriadok SPU v Nitre, Štatút SPU v Nitre, Pracovný poriadok SPU v Nitre, Požiarny štatút, Zásady bezpečnosti práce v laboratóriách a podobne).
Článok 8
Odmeňovanie
(1) Odmeňovanie odborných, riadiacich a administratívnych kapacít sa riadi zákonom č.
474/2008, ktorým sa dopĺňa zákon 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.
(4) Za dodržiavanie zásad odmeňovania odborných, riadiacich a administratívnych kapacít
v rámci každého projektu v pôsobnosti excelentného centra, zodpovedá projektový manažér.
Článok 9
Záverečné ustanovenie
(1) Zmenu Štatútu excelentného centra schvaľuje dekan Fakulty agrobiológie a potravinových
zdrojov, ak došlo k zásadným zmenám v pôsobnosti univerzity, vydaním nových právnych
predpisov alebo iných riadiacich aktov súvisiacich s činnosťou excelentného centra.

(2) Štatút možno meniť a dopĺňať písomnými dodatkami.
Článok 10
Účinnosť
Schválené v Akademickom senáte FAPZ SPU v Nitre dňa

prof. Ing. Ondrej Debrecéni, PhD., v. r.
predseda Akademického senátu FAPZ

prof. Ing. Daniel Bíro, PhD., v. r.
dekan fakulty

