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V súvislosti s potrebou skvalitniť vedeckovýskumnú činnosť a následne dosahovať 

hodnotnejšie výsledky na Technickej fakulte Slovenskej poľnohospodárskej univerzity 

v Nitre (ďalej len „fakulta“), ako aj pre zlepšenie akcieschopnosti a integrácie snáh 

jednotlivých pracovísk v oblasti výskumu, 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 dekana fakulty a súhlasného stanoviska Akademického senátu 

TF SPU v Nitre zriadené vedecké pracovisko s názvom „Informačné a koordinačné centrum 

výskumu“ v pôsobnosti Dekanátu TF, v skratke „IKCV“ (ďalej len „centrum výskumu“). 

Centrum výskumu koordinuje a organizačne zabezpečuje činnosti súvisiace 

s podporou výskumu na fakulte, a to formou koordinácie projektových zámerov a prípravy 

návrhov projektov, zhromažďovaním a sprístupňovaním informácií súvisiacich s výskumom, 

a koordináciou budovania infraštruktúry výskumu.  

Dôležitou súčasťou centra výskumu je vytvorenie a využívanie vlastnej informačnej 

základne. 

 

PRVÁ ČASŤ 

Všeobecná časť 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

1. Vnútorný poriadok centra výskumu 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 centra výskumu, jeho predmet činnosti, personálne 

zabezpečenie a riadenie.  

3. Žiaden z riadiacich aktov centra výskumu 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 centra výskumu a porušenie jeho ustanovení je 

posudzované ako porušenie pracovnej disciplíny.  

6. Vnútorný poriadok centra výskumu je zverejňovaný na stránke fakulty. 

 

Článok 2 

Postavenie centra výskumu 

1. Centrum výskumu je vedecké pracovisko v pôsobnosti dekanátu fakulty.  
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2. Postavenie a pôsobnosť centra výskumu je v štruktúre fakulty upravená v čl. 6 ods. 4 

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 centra výskumu 

Hlavným predmetom činnosti centra výskumu je: 

1. zabezpečovať úlohy súvisiace s koordináciou výskumných a prevádzkových činností 

fakulty a zabezpečovať informovanosť o projektoch riešených v podmienkach fakulty,  

2. sústreďovať podklady zamestnancov fakulty súvisiace s komplexnou akreditáciou 

jednotlivých činností fakulty ako: 

a) publikačnú činnosť tvorivých pracovníkov a absolventov doktorandského štúdia 

(vedecké práce evidované v databázach Web of Science, Scopus a Current Contents 

Connect, vedecké monografie vydané v svetovom jazyku v zahraničnom vydavateľstve, 

kapitoly vo vedeckých monografiách vydaných v svetovom jazyku v zahraničnom 

vydavateľstve), 

b) citácie tvorivých pracovníkov evidované v databázach Web of Science, Scopus 

a Current Contents Connect, 

c) patenty a úžitkové vzory, 

d) realizované inžinierske diela zverejnené/vystavené v renomovaných inštitúciách 

v zahraničí ocenené medzinárodnou porotou,  

e) ocenenia (významné medzinárodné vedecké ocenenie, členstvo v redakčnej rade 

časopisu v kategórii výstupu A, pozvaná/vyžiadaná prednáška na svetových 

konferenciách a kongresoch, volené členstvo vo svetových profesijných organizáciách, 

členstvo v programovom výbore svetového kongresu v zahraničí, poverenie 

organizovať svetovú konferenciu alebo jej časť, získanie vedeckovýskumného projektu 

v rámcovom programe EÚ, recenzovanie vedeckých príspevkov a monografií 

v kategórii výstupov A, získanie čestného doktorátu Dr. h. c. v zahraničí), 

f) významné diela zamestnancov fakulty (publikácie akademických zamestnancov za celé 

obdobie ich činnosti, ktoré boli citované najmenej dvadsaťkrát s vylúčením autocitácií, 

unikátne technické diela, nové technológie, unikátne vedecké výsledky súvisiace 

s oblasťou výskumu „Strojárstvo“ a „Inžinierstvo a technológie“, ďalšie mimoriadne 

počiny, ktoré preukazujú, že na fakulte pôsobia vedecké osobnosti medzinárodného 

významu),  

g) domáce a medzinárodné projekty, 

3. v rámci svojej činnosti viesť evidenciu prístrojového, informačného a počítačového 

vybavenia, laboratórií a ich vybavenia pre potreby výskumu a výučby,  
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4. koordinovať remeselné činnosti vykonávané v rámci výskumných činností na pracoviskách 

fakulty.  

 

DRUHÁ ČASŤ 

Riadenie centra výskumu 

 

Článok 4 

Koordinačná činnosť centra výskumu vo vzťahu k výskumnej  činnosti jednotlivých 

súčastí fakulty 

1. Všeobecné princípy koordinácie výskumnej činnosti: 

a) v záujme kvalitného a optimálneho plnenia úloh centra výskumu a vybavovania agendy 

v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike 

a vnútornými smernicami SPU v Nitre a fakulty sú jednotlivé súčasti fakulty povinné 

vo svojej vedeckej činnosti vzájomne úzko spolupracovať, vzájomne si pomáhať, 

poskytovať informácie centru výskumu týkajúce sa vedeckovýskumných pracovísk 

fakulty a dodržiavať stanovené termíny, 

b) vo vzťahu k právnickým osobám a fyzickým osobám stanovisko centra výskumu 

navonok tlmočí dekan alebo ním poverená osoba, 

c) centrum výskumu v rámci svojej pôsobnosti spolupracuje s univerzitami, orgánmi 

štátnej správy, ako aj s medzinárodnými inštitúciami a organizáciami v rámci 

kompetencií centra výskumu. 

2. Základné vnútorné predpisy: 

a) činnosť centra výskumu sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútorným 

poriadkom centra výskumu a vnútornými predpismi fakulty. 

  

TRETIA ČASŤ 

Hospodárenie centra výskumu 

 

Článok 5 

Pravidlá hospodárenia 

Náklady na prevádzku centra výskumu súvisiace so zabezpečovaním technicko-

administratívnych činností sú hradené z rozpočtu fakulty.  
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Článok 6 

Ochrana majetku  

1. Pracovníci centra výskumu dbajú o racionálne využívanie a ochranu zvereného majetku. 

2. Základné vzťahy, práva a povinnosti pracovníkov centra výskumu pri ochrane majetku 

centra výskumu 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 3. 12. 2015. 

 

 

 

          prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD. 

                dekan TF SPU v Nitre 


