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V súvislosti s ďalším rozvojom vzdelávania vyšších zváračských odborníkov na 

Technickej fakulte  Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (ďalej len „fakulta“),  

a požiadavkami príslušných dokumentov Autorizovaného nominovaného orgánu (ANB) VÚZ 

Bratislava ako organizácie zodpovednej za implementáciu aktuálneho systému EWF/IIW pre 

vzdelávanie, skúšanie a kvalifikáciu zváračského personálu na národnej úrovni,  bolo  v 

zmysle § 27 ods. 1 písm. j)  zákona č. 131/2002 Z.  z. o vysokých školách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na návrh Katedry kvality 

a strojárskych technológii a súhlasného stanoviska Akademického senátu TF SPU v Nitre 

zriadené pracovisko s názvom „Autorizované školiace pracovisko“ v pôsobnosti Katedry 

kvality a strojárskych technológii TF, v skratke „ATB pri TF“.  

 

PRVÁ ČASŤ 

Všeobecná časť 

  

Článok 1  

Úvodné ustanovenia 

  

1. Vnútorný poriadok  ATB je  jeho  základným vnútorným organizačným predpisom.  

2. Vnútorný poriadok v súlade so Štatútom TF SPU v Nitre a Organizačným poriadkom 

TF SPU v Nitre  definuje  postavenie ATB, jeho  predmet činnosti, personálne 

zabezpečenie a riadenie.   

3. Žiaden z riadiacich aktov ATB nesmie byť v rozpore s ustanoveniami tohto 

vnútorného poriadku. Ak by sa tak stalo, rozporné ustanovenie takéhoto aktu je 

neplatné.  

4. Vnútorný poriadok schvaľuje vedenie fakulty.  

5. Vnútorný poriadok platí pre zamestnancov ATB a porušenie jeho ustanovení je 

posudzované ako porušenie pracovnej disciplíny.   

6. Vnútorný poriadok ATB je zverejňovaný na stránke fakulty.  

  

Článok 2  

Postavenie ATB 

 

1. ATB je odborné a vzdelávacie pracovisko v pôsobnosti Katedry kvality a strojárskych 

technológii. 

 

2. Postavenie a pôsobnosť ATB je  v štruktúre fakulty upravená  v čl.  6  ods.  5b štatútu  

fakulty  a v právnych vzťahoch sa riadi Zákonom č. 131/2002  Z. z. o vysokých 

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

 

Článok 3  

Predmet činnosti ATB 

 

Hlavným predmetom činnosti ATB je:  

1. Odborné a organizačné zabezpečenie činností súvisiacich s prípravou a realizáciou 

odborných prípravných kurzov na získanie kvalifikácii vyšších zváračských 

odborníkov, predovšetkým Medzinárodných zváračských technológov (IWT) 

a Medzinárodných zváračských inžinierov (IWE).  

2. V súvislosti s bodom 1 ATB v spolupráci s VÚZ Bratislava gescii dekana TF výber 

odborných pracovníkov z praxe a iných vedeckých a výskumných inštitúcií 

a formovanie skupiny odborných lektorov a konzultantov, prípadne iného odborného 



personálu (garantov, skúšajúcich a pod.), ktorý sa podieľa predovšetkým na odbornom 

vedení prípravných kurzov prednáškami, seminármi, laboratórnymi ukážkami 

a cvičeniami, konzultáciami a pod. pre úspešné zvládnutie skúšok na získanie 

diplomov a certifikátov vyšších zváračských odborníkov.   

3. Využívanie a rozvíjanie informačnej a materiálnej základne Katedry kvality 

a strojárskych technológii predovšetkým s ohľadom na zameranie kurzov.  

  

DRUHÁ ČASŤ 

Riadenie ATB 

  

Článok 4  

Všeobecné princípy riadenia ATB 

 

1. Vedúcim zamestnancom ATB je „vedúci“, ktorý za svoju činnosť zodpovedá 

dekanovi TF SPU v Nitre. Vedúceho ATB menuje a odvoláva dekan TF. 

2. Odborný personál je navrhovaný vedúcim ATB a schvaľovaný komisiou 

pozostávajúcou z dekana TF, zo zástupcu VUZ SR ako Autorizovaného 

nominovaného orgánu v SR a vedúceho ATB. Odborný personál zabezpečujúci 

vzdelávaciu činnosť v kurzoch vyšších zváračských odborníkov podľa požiadaviek 

dokumentov upravujúcich toto vzdelávanie pochádza predovšetkým z praxe. Okrem 

toho zahŕňa aj vybraných odborne príslušných a spôsobilých pracovníkov Katedry 

kvality a strojárskych technológii a ostaných pracovísk TF SPU v Nitre, prípadne 

ďalších výskumných a vzdelávacích inštitúcii. Externí pracovníci vykonávajú činnosť 

na základe pracovno-právnych zmlúv na konkrétne výkony.  

3. Činnosť ATB sa uskutočňuje v laboratóriách Katedry kvality a strojárskych 

technológii, prípadne iných pracovísk TF SPU v Nitre, v odôvodnených prípadoch 

v iných organizáciách.  

4. Vo vzťahu k právnickým osobám a fyzickým osobám stanovisko ATB navonok tlmočí 

dekan alebo ním poverená osoba. 

5. ATB v rámci svojej pôsobnosti spolupracuje s vedecko-výskumnými organizáciami, 

univerzitami, orgánmi štátnej správy, ako aj s medzinárodnými inštitúciami a 

organizáciami v rámci kompetencií ATB.  

6. Základné vnútorné predpisy: činnosť ATB sa riadi všeobecne záväznými právnymi 

predpismi, vnútorným poriadkom ATB a vnútornými predpismi fakulty.  

   

 

TRETIA ČASŤ 

Hospodárenie ATB 

  

Článok 5  

Pravidlá hospodárenia  

 

Náklady na prevádzku ATB súvisiace so zabezpečovaním jeho činnosti sú hradené 

z účastníckych poplatkov za absolvovanie prípravného kurzu. Niektoré administratívno-

správne náklady sú hradené z rozpočtu fakulty.   

   

  

Článok 6  

Ochrana majetku   

1. Pracovníci ATB dbajú o racionálne využívanie a ochranu zvereného majetku.  



2. Základné vzťahy, práva a povinnosti  pracovníkov  ATB pri ochrane majetku upravujú 

vnútorne predpisy SPU v Nitre.  

 

ŠTVRTÁ ČASŤ 

Záverečné ustanovenia 

  

Článok 7  

Záverečné ustanovenia  

 

1. Tento vnútorný poriadok sa môže meniť a dopĺňať len písomnou formou, pričom 

zmeny a doplnky sú schvaľované vo vedení fakulty.  

2. Schválené zmeny a doplnky sa vydávajú formou dodatkov, ktoré sú  neoddeliteľnou 

súčasťou tohto vnútorného poriadku.  

3. Vnútorný poriadok nadobudol účinnosť schválením vo vedení fakulty dňa 03. 07. 

2017.  

  

V Nitre, 04. 07. 2017  

  

             

 

 

prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD. 

dekan TF SPU v Nitre 


