
 

           

 

 

 

           ŠTATÚT PRACOVISKA  

             CENTRA EXCELENTNOSTI PRE GLYKOMIKU 

 

Článok 1 

Základné ustanovenie 

1. Centrum excelentnosti pre Glykomiku (ďalej len „CEG“) sa zriaďuje na základe: 

a) preukázania schválenej žiadosti o nenávratný finančný príspevok  štrukturálnych fondov EÚ 

pre projekt s rovnomerným názvom Centrum excelentnosti pre Glykomiku, s prideleným 

ITMS kódom projektu: 26240120031, na základe Zmluvy o NFP s číslom 

031/2010/4.1/OPVaV podpísanej v roku 2010 s Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EU (ďalej len „ASFEU“) 

b) zmluvy o partnerstve podpísanej dňa 24.6.2010, medzi organizáciami: Chemický ústav SAV,  

Bratislava, Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV, Bratislava, Ústav 

molekulárnej biológie SAV, Bratislava, Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, 

Bratislava, Ústav pre výskum srdca SAV, Bratislava, Ústav zoológie SAV, Bratislava a 

Univerzitou Komenského v Bratislave 

2. CEG je združením právnických osôb založeným na základe ustanovenia § 829 a následných 

paragrafov Občianskeho zákonníka. 

3. Úplný názov centra je:  Centrum excelentnosti pre glykomiku. Názov v anglickom jazyku je: 

„Centre of Excellence  for Glycomics“. 

4. Sídlom CEG je Bratislava, adresa centra: Centrum excelentnosti pre Glykomiku, Chemický ústav 

SAV, Dúbravská cesta 9, 845 38  

5. Štatút centra excelentnosti schvaľuje zriaďovateľ, ktorým je Chemický ústav SAV v Bratislave 

6. Štatút Centra excelentnosti pre glykomiku vymedzuje pôsobnosť a úlohy excelentného centra, 

ustanovuje činnosti, zásady vnútorného členenia, hospodárenia a vzťahy k iným organizáciám. 

Článok 2 

Poslanie a cieľ  CEG 

1. Centrum excelentnosti pre Glykomiku je vedecko-výskumné pracovisko,  ktorého cieľom 

a poslaním je zvyšovanie kvality výskumu v oblasti glykomiky, zabezpečenie, príprava a 

realizácia domácich a zahraničných vedecko-výskumných projektov v oblasti základného a 

aplikovaného výskumu s využitím analytických metód a špičkovej prístrojovej techniky, ktorá 

bola zakúpená v rámci projektu CEG s ITMS kódom:  26240120031. 

2. CEG vytvára  predpoklady pre zvýšenie konkurencieschopnosti výskumu v medzinárodnom 

meradle. Novovybudované priestory pre moderný výskum poskytujú pre študentov, doktorandov, 



vedecko-výskumných a pedagogických pracovníkov lepšie podmienky pre ich vedeckú výchovu, 

vzdelávanie a profesionálny rast v oblasti „ glykomiky a proteomiky“.. 

Článok 3 

Umiestnenie a miesto realizácie  CEG 

Centrum excelentnosti pre glykomiku  je umiestnené v budove žiadateľa o NFP a hlavného partnera  

Chemického ústavu, SAV, Dúbravská cesta 9,  Bratislava a tiež v mieste sídla jeho partnerov:  Ústav 

experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV, Bratislava, Ústav molekulárnej biológie SAV, 

Bratislava, Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, Bratislava, Ústav pre výskum srdca SAV, 

Bratislava, Ústav zoológie SAV, Bratislava a Univerzity Komenského v Bratislave.  

Článok 4 

Členenie CEG 

1. CEG je tvorené spolupracujúcimi organizáciami, ktoré uzavreli Zmluvu o partnerstve za účelom 

jeho zriadenia podľa pravidiel uvedených v §1 odsek 1. Zmluva o partnerstve bola podpísaná 

dňa 24.6.2010 v súvislosti so zámerom realizácie Projektu a uzatvorením Zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku na účely spolufinancovania schváleného Projektu s ITMS 

kódom: 26240120031 s cieľom zabezpečiť jeho realizáciu.  

2. Zmluvné strany CEG sú:  

Hlavný partner:    Chemický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava 845 38   

IČO: 00166618, DIČ: 2020894678 

Partner č. 1:  Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV, Dúbravská 

cesta 9, 841 04 Bratislava - Karlova Ves  

IČO: 00598453, DIČ: 2020895096 

Partner č. 2:      Ústav molekulárnej biológie SAV, Dúbravská cesta 21, 845 51 

Bratislava - Karlova Ves  

IČO: 00166634, DIČ: 2020894689 

Partner č. 3:          Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, Vlárska 5, 833 34 

Bratislava – Nové Mesto  

IČO: 00490890, DIČ: 2020887000 

Partner č. 4:        Ústav pre výskum srdca SAV, Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava - 

Karlova Ves,   

IČO: 00598461, DIČ: 2020895107 

Partner č. 5:                 Ústav zoológie SAV, Dúbravská cesta 9, 845 06 Bratislava - Karlova 

Ves  

IČO: 00679097, DIČ: 2020919417 

Partner č. 6:       Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 818 06 

Bratislava   

IČO: 00397865, DIČ: 2020845332 

Článok 5 
Vedenie CEG 

1. Centrum excelentnosti pre glykomiku nemá právnu subjektivitu.   



2. V štruktúre CEG žiadateľ o NFP Chemický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 38  vystupuje 

ako vedecko-výskumné pracovisko. Do štruktúry sú začlenení partneri podľa čl. 4 ods. 2 tiež ako 

vedecko-výskumné pracoviská.  

3. Za činnosť CEG zodpovedá vedúci projektu, jeho zástupca a štatutári ústavov uvedených v čl.4 

ods. 2. 

4. Členmi Správnej rady CEG sú vedúci projektu, štatutárni zástupcovia partnerských ústavov SAV 

a dekan  UK v Bratislave (príloha č.1). 

5. Členmi Vedeckej rady sú zástupcovia partnerských organizácii (príloha č.1). 

6. Pracovníci CEG sú zamestnancami CHU SAV alebo  partnerských organizácií. Pri svojej 

činnosti sa riadia internými predpismi a normami SAV a Univerzity Komenského, ako aj 

všeobecne záväznými predpismi. 

7. Dohody o pristúpení k domácim a medzinárodným projektom, požiadavky na prístrojové 

vybavenie podpisujú štatutárni zástupcovia hlavného partnera a spoluriešiteľskej organizácie. 

8. CEG je otvorenou vedeckou štruktúrou , ku ktorej po dohode zakladajúcich pracovísk môžu 

pristupovať aj ďalšie vedecké jednotky SAV a univerzít, prípadne referenčné laboratória s 

národnou pôsobnosťou, ktorých činnosť je zameraná na výskum živej hmoty. 

Článok 6 

Prostriedky na zariadenie a činnosť CEG 

Prístrojové vybavenie CEG je  zabezpečené spoločne, najmä cestou získaných  finančných 

prostriedkov na základe Zmluvy o NFP číslo zmluvy 031/2010/4.1/OPVaV a  prípadne projektov 

smerovaných do európskych finančných zdrojov  (ESF, SF-EU, FP-EU ,COST,........) 

 

Článok 7 

Práva a povinnosti odborných, riadiacich a administratívnych kapacít CEG 

1. Základné práva a povinnosti odborných, riadiacich a administratívnych kapacít sú vymedzené 

vnútornými predpismi ústavov SAV a Univerzitou Komenského a  platnými právnymi 

predpismi. 

2. Chemický ústav SAV a partneri sa zaväzujú:  

a) rozvíjať a vykonávať výskumné a rozvojové aktivity v rámci CEG 

b) v rámci svojich možnosti spolupracovať pri budovaní CEG  

c) využívať unikátne zariadenia v CEG podľa dohodnutého harmonogramu spracovaného 

odbornými garantmi CEG 

d) za účelom zakúpenia ďalších unikátnych prístrojov pre činnosť CEG budú realizované 

verejné obstarávania a po ich zakúpení bude vedená evidencia majetku   

3. Zmluvné strany sa dohodli, že:  

a) za hospodárenie a narábanie s prístrojmi zodpovedá tá strana , kde sa unikátne prístroje 

nachádzajú a využívajú na vedecko-výskumnú činnosť 

b) na finančnom zabezpečení prevádzky CEG sa budú podieľať adekvátne jeho využitiu 

c) využitie prístrojov zo strany ďalšieho partnera (ktorý nie je členom CEG) je možné len 

výlučné po vzájomnej dohode medzi zmluvnými partnermi 

 

 

 

 
 



Článok 8 

Využívanie prístrojov 

 

1. Prístroje sú nainštalované v priestoroch pracoviska CEG pri CHÚ SAV a v mieste pracoviska 

partnerov. Priestory pracoviska CEG patria CHÚ SAV, Dúbravska cesta 9, 84538 Bratislava. 

Prístroje na pracovisku CEG pri CHÚ SAV sú  evidované ako majetok CHÚ SAV, Dúbravska 

cesta 9, 84538 Bratislava a prístroje v mieste pracoviska partnerov sú evidované ako majetok 

partnera (viď: Zmluva o poskytnutí NFP číslo 031/2010/4.1/OPVaV).  

2. Prístroje budú slúžiť pre potreby definované v Zmluve o poskytnutí NFP číslo 

031/2010/4.1/OPVaV, a to v časovom horizonte nie menej ako päť rokov po ukončení projektu.  

3. Zodpovednosť za rozhodovanie o používaní prístrojov CEG, rozhodnutie o tom, kto môže 

prístroje používať a na aký  typ experimentov, ako aj zodpovednosť za efektívne využívanie 

meracieho času má vedenie, príp. SR CEG (príloha č1). SR CEG môže písomne splnomocniť 

osoby, zodpovedné za rozhodovanie o používaní prístrojov, a to rovnocenne za každého partnera  

projektu. 

4. Pracovať na prístrojoch môžu iba zaškolení pracovníci partnerských organizácií CEG alebo CHÚ 

SAV, ktorí sa zúčastnili na školeniach organizovaných dodávateľom prístrojov. Mená 

zaškolených osôb sa uvedú v dokumentoch k príslušnému prístroju.  Nezaškolení pracovníci  

nesmú na prístroji pracovať. Merania pre spoluriešiteľov projektov budú vykonávať poverení 

pracovníci CEG. Obsluhujúci pracovníci prístrojov sú povinní oboznámiť sa s bezpečnostnými 

predpismi CHÚ SAV a dodržiavať ich.  O využívaní prístrojov sa vedú podrobné záznamy v 

Pracovných denníkoch, do ktorých sú všetci užívatelia povinní zaznamenávať požadované údaje.  

5. V prípade poruchy alebo poškodenia prístrojov, bude výška finančného príspevku na opravu pre 

partnerov určená zástupcom vedúceho CEG, príp. SR CEG na základe návrhu Prístrojovej 

komisie CEG, ktorá zohľadní všetky relevantné okolnosti, napr. využívanie prístrojového času 

jednotlivými užívateľmi.  

6. Prístrojovú komisiu CEG  tvorí predseda, ktorým je  zástupca vedúceho CEG  a členmi sú vedúci 

projektu CEG  a zástupca každého partnera projektu. Prístrojová komisia rieši všetky problémy 

týkajúce všetkých prístrojov  CEG. 

Článok 9 

Autorské práva 

V prípade spoločných projektov budú otázky autorských práv riešené vzájomnou dohodou  

participujúcich strán. 

                                                                     Článok 10   

                                                       Záverečné ustanovenia 

1. Štatút CEG je vyhotovený v 14 exemplároch, každý má charakter originálu. Každá zo strán 

obdrží dva exampláre.  

2. Štatút nadobúda účinnosť podpismi strán.  

3. Zmeny a doplnky sa môžu meniť len po vzájomnej dohode zmluvných strán vo forme dodatku 

podpísaného štatutárom. 

4. Štatút CEG ma platnosť na neurčitý čas 

5. Štatút CEG môže byt ukončený  dohodou zmluvných strán . 

 

 

 

 

V Bratislave , dňa :  12.03.2014 

 



 

 

_____________________________   _______________________________ 

Hlavný partner partnerstva     1. člen partnerstva 

Ing. Miroslav Koóš, DrSc.    RNDr. Michal Dubovický, CSc. 

 

 

______________________________  _______________________________ 

2. člen partnerstva                            3. člen partnerstva  

RNDr. Ján Kormanec, DrSc.     Doc. Ing. Oľga Križanová, DrSc. 

 

 

_____________________________   _______________________________ 

4. člen partnerstva                 5. člen partnerstva 

RNDr. Miroslav Barančík, DrSc.   RNDr. Milan Kozánek, CSc. 

 

 

______________________________   

6. člen partnerstva                                 

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č.1 

Poradné orgány CEG 

 

SPRÁVNA  RADA CEG 

Správna rada (SR CEG) je poradným orgánom CEG na riešenie závažných otázok, ktoré vyžadujú 

kolektívne posúdenie. 

Členmi správnej rady sú: projektový manažér CEG, štatutárni zástupcovia partnerských organizácii 

CEG a dekan UK v Bratislave 

Správna rada zasadá podľa potreby, najmenej však 1-krát ročne.   Zasadnutia rady zvoláva a ich 

program určuje projektový manažér CEG. Na zasadnutiach Správnej rady CEG sa prerokúvajú najmä 

otázky cieľov a samotnej vitality CEG z pohľadu materiálneho zabezpečenia vedecko-výskumnej 

aktivity centra.  

O priebehu rokovania správnej rady a o prijatých odporúčaniach sa spisuje zápisnica, ktorá sa doručuje 

všetkým členom správnej rady. 

 

 

VEDECKÁ RADA CEG 
Vedecká rada (VR CEG) je vytvorený vedecký orgán CEG s kompetenciami v oblasti koncepcie 

vedecko-výskumnej činnosti centra, ako aj v  procese hodnotenia účinnosti riadenia centra. Vedeckú 

radu CEG budú konštituovať zástupcovia partnerských organizácii ( hlavný partner CHÚ SAV 

a partneri SAV a UK ). Na čele VR CEG  je jej predseda, ktorého volia členovia VR CEG  spomedzi 

seba. V jeho neprítomnosti ho zastupuje zvolený podpredseda alebo predsedom poverený člen VR 

CEG. Funkčné obdobie VR CEG je 5 rokov.  

VR CEG plní nasledovné úlohy: 

a) napomáha pri vedeckej profilácii CEG 

b) vyjadruje sa k vedeckej činnosti a organizácii CEG a ku koncepčným otázkam 

c) schvaľuje správu o činnosti CEG 

 

VR CEG  hodnotí a vyjadruje sa: 

a)   k výskumným programom a dosiahnutým výsledkom CEG 

b)   ku koncepcii organizačnej štruktúry CEG 

 
VR sa schádza podľa potreby, najmenej 1-krát do roka; VR CEG zvoláva jej predseda alebo ním 

poverený člen VR. 

O zvolanie zasadnutia VR môže požiadať projektový manažér CEG, alebo viac ako jedna tretina jej 

členov.  

O zasadnutiach VR sa robí zápisnica, ktorá je k dispozícii členom CEG. 

                                  

                                              PRÍSTROJOVA KOMISIA pri  CEG 
 

PK CEG plní nasledovné úlohy: 

a) rozhoduje o zakúpení nových prístrojov a zariadení  

b) vyjadruje sa k oprave a servisovaniu prístrojov 

 



                                       

                                                              

 

 


