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Ekonomická univerzita v Bratislave (ďalej len „EU v Bratislave“ alebo „univerzita“) vydáva
podľa článku 9 bodu 3 písm. a) Štatútu EU v Bratislave a článku 6 bodu 13 Organizačného
poriadku EU v Bratislave tento „Organizačný poriadok Výskumno-vzdelávacieho centra
bioenergie EU v Bratislave – pracovisko Kapušany“ (ďalej len „VVCB“):
Článok 1
Základné ustanovenia
1. Organizačný poriadok VVCB nadväzuje na Štatút EU v Bratislave a Organizačný
poriadok EU v Bratislave.
2. Organizačný poriadok VVCB upravuje právne postavenie VVCB, poslanie a pôsobnosť
VVCB, organizačné usporiadanie VVCB, vzťahy medzi VVCB, fakultami, katedrami
a celouniverzitnými pracoviskami EU v Bratislave.
3. Organizačný poriadok VVCB je záväzný pre všetkých zamestnancov VVCB, ktorí sú
v pracovnom pomere s EU v Bratislave.
Článok 2
Právne postavenie VVCB
1. VVCB je celouniverzitným pracoviskom EU v Bratislave bez právnej subjektivity.
2. VVCB podlieha priamo prorektorovi pre rozvoj EU v Bratislave.
3. VVCB vzniklo na základe realizácie projektu APV 04/0046/2007 zo dňa 1.12.2007 (ďalej
len „projekt“) ako pracovisko EU v Bratislave so sídlom v Kapušanoch.
Článok 3
Poslanie a pôsobnosť VVCB
1. VVCB je inovačným pracoviskom EU v Bratislave a podnikovej praxe so zameraním na
oblasť využitia obnoviteľných nosičov energie.
2. Poslaním VVCB je výskum a vývoj v oblasti získavania a zhodnocovania biomasy a
slnečnej energie a ich efektívneho využitia na energetické účely v podnikovej praxi,
skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu a získavanie poznatkov a skúseností pri
rozvoji inovačného podnikania študentov, výchova, vzdelávanie a školenie v oblasti ONE
pre prax, samosprávu a školy. Jeho dôležitým poslaním je aj uplatňovanie podmienok
trvalo udržateľného rozvoja v znevýhodnených regiónoch Slovenska.
3. VVCB sa stalo od 1.4.2009 po otvorení a zahájení činnosti centrom spolupráce s praxou
v oblasti obnoviteľných nosičov energie. Toto centrum, ktoré je priamo prepojené
s praxou, plní funkciu integrujúcej a koordinujúcej organizačnej zložky, pričom vytvára
podmienky pre využitie najnovších poznatkov v oblasti obnoviteľných nosičov energie
v praxi.
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4. Priamym prepojením výskumnovývojovej činnosti VVCB s procesmi výchovy
a vzdelávania od základného, stredoškolského, vysokoškolského, postgraduálneho až po
celoživotné vzdelávanie sa vytvárajú podmienky pre kvalitnú prípravu odborníkov
a presadenie ideí a myšlienok v oblasti obnoviteľných nosičov energie.
Článok 4
Riaditeľ VVCB a zamestnanci VVCB
1.

VVCB riadi vedúci zamestnanec – riaditeľ VVCB, s ktorým uzatvára pracovný pomer
na základe výberového konania podľa „Zásad výberového konania na obsadzovanie
pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných
pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov
Ekonomickej univerzity v Bratislave“ rektor EU v Bratislave.

2. Riaditeľ VVCB zodpovedá za činnosť VVCB prorektorovi pre rozvoj EU v Bratislave.
3. Riaditeľ VVCB najmä:
- riadi VVCB (bioplynovú stanicu, laboratóriá zhodnocovania suchej biomasy,
laboratóriá fyzikálno-mechanických vlastností biomasy, laboratóriá slnečnej energie
a fotovoltaiky a laboratóriá biopalív),
- koordinuje činnosť a dodávku substrátu do bioplynovej stanice,
- tvorí koncepciu rozvoja VVCB a nadväzne koordinuje činnosť VVCB pri príprave,
realizácii projektov aplikovaného výskumu a základného výskumu, ako aj projektov pre
podnikovú prax,
- zabezpečuje efektívne využívanie a ochranu majetku VVCB.
4. Riaditeľ VVCB zodpovedá za:
- odbornú a organizačnú úroveň aktivít realizovaných VVCB,
- hospodárenie VVCB,
- dodržiavanie predpisov BOZP, predpisov PO a interných predpisov EU v Bratislave pri
aktivitách a činnosti VVCB,
- poriadok na pracoviskách VVCB, pracovnú disciplínu zamestnancov VVCB
a zabezpečuje účinné opatrenia na ochranu majetku zvereného VVCB na realizáciu jeho
aktivít.
5. Riaditeľa VVCB počas neprítomnosti zastupuje v stanovenom rozsahu kompetencií jeho
zástupca. Zástupcu určuje riaditeľ VVCB spomedzi výskumných pracovníkov alebo
manažérov výskumu VVCB.
6. Zamestnanci VVCB sú v pracovnom pomere s EU v Bratislave. Pracovnoprávne vzťahy,
práva, zodpovednosť a rozsah ich povinností vyplývajú zo všeobecne záväzných platných
právnych predpisov, pracovnoprávnych predpisov a ostatných vnútorných predpisov EU
v Bratislave a Organizačného poriadku VVCB. Pracovná náplň zamestnancov VVCB sa
určuje podľa konkrétnej činnosti, ktorú vykonávajú.
7. Výskumný a edukačný program zabezpečujú vybraní odborní pracovníci VVCB
a podieľajú sa na ňom aj zástupcovia Technickej univerzity v Košiciach, Fakulty BERG
a zástupcovia ďalších výskumných a vzdelávacích inštitúcií, ktoré pristúpili k zmluve
o využití kapacít VVCB.
8. Na výskumnovývojovej činnosti sa môžu okrem vlastných odborných pracovníkov VVCB
podieľať aj ostatní zamestnanci univerzity a zamestnanci firiem, ktorí pôsobia vo VVCB
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v rámci pracovných stáží. Na činnosti VVCB sa podieľajú aj študenti EU v Bratislave,
najmä interní a externí doktorandi.
9. Spolupracujúcimi zamestnancami v oblasti edukačnej činnosti sú všetci VŠ učitelia
vyučujúci v edukačnom procese služby VVCB. Za využívanie VVCB vo vzdelávacom
procese zodpovedá garant príslušného predmetu.
Článok 5
Záverečné ustanovenia
1. Tento Organizačný poriadok VVCB nadobúda účinnosť dňom 5. 11. 2018.
2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Organizačného poriadku VVCB stráca platnosť a
účinnosť doteraz platný Organizačný poriadok VVCB z 22. 2. 2012.

Bratislava 25. 10. 2018.

prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.
rektor EU v Bratislave
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