
 

Š T A T Ú T 

Medzinárodného laserového centra 
 

 

zo dňa 01.10.1997 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 01.08.2008 

 

 

Článok 1 

Základné ustanovenia 

(1) Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 21 ods. 4 písm. b) 

zákona NR SR č.303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov zriadilo 

s účinnosťou od 1. januára 1997 Medzinárodné laserové centrum (ďalej len „centrum“), 

zriaďovacou listinou centra č. 5563/1996-163 z 27.11.1996. 

(2) Centrum je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti 

ministerstva so sídlom v Bratislave. 

(3) Identifikačné číslo organizácie je 31780296. 

(4) Štatutárnym orgánom centra je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister školstva 

Slovenskej republiky (ďalej len „minister“). 

 

Článok 2 

Poslanie centra 

(1) Centrum je vedeckovýskumné a vzdelávacie pracovisko. Jeho poslaním je rozvoj moderných 

metód laserových technológií a optickej laserovej diagnostiky a ich aplikácií v rôznych oblastiach 

prírodných, technických, lekárskych, spoločenských a humanitných vied na rôznych úrovniach 

medzirezortnej a medzinárodnej spolupráce. 

(2) V rámci svojho poslania centrum zabezpečuje najmä: 

a) riešenie úloh rozvoja vedy a techniky a rozvoj infraštruktúry v podskupinách odborov vedy 
a techniky: 
010300 Fyzikálne vedy 
010400 Chemické vedy 
010600 Biologické vedy 
020200 Elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy 
020300 Informačné a komunikačné technológie 
021100 Nanotechnológie 
030100  Základné lekárske vedy a farmaceutické vedy 

b) rekvalifikáciu odborníkov v oblastiach pôsobnosti centra, 
c) v spolupráci s vysokými školami špecializovanú výchovu študentov v pregraduálnom, 

postgraduálnom a doktorandskom štúdiu v oblasti pôsobnosti centra, 
d) konzultačnú a poradenskú činnosť, prieskum trhu a vývoja nových technológií v oblasti 

laserov a optoelektroniky, 
e) tvorbu databáz a programového vybavenia pre oblasť využitia laserov, laserových zariadení 

a technológií, optoelektroniky a optickej diagnostiky,  
f) spoluprácu s vysokými školami, rezortnými a mimorezortnými pracoviskami a inštitúciami 

v oblasti pôsobnosti centra, 
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g) rozvoj medzinárodnej spolupráce v oblastiach pôsobnosti centra a manažment projektov 
riešených v spolupráci so zahraničím. 

 

Článok 3 

Činnosť centra 

(1) Z poslania centra vyplývajú tieto činnosti: 
a) tvorba a navrhovanie koncepcií rozvoja moderných metód laserových technológií, optickej 

laserovej diagnostiky, optoelektroniky, aplikovanej informatiky, nanoelektroniky, 
nanotechnológií a molekulárnej elektroniky, optiky a kvantovej elektroniky a ich aplikácií 
v praxi, 

b) riešenie úloh rozvoja vedy a techniky na základe objednávok praxe, v rámci medzinárodnej 
vedeckej a vedecko-technickej spolupráce a v rámci Vedeckej grantovej agentúry MŠ SR 
a SAV a Kultúrno-edukačnej grantovej agentúry MŠ SR, 

c) zabezpečovanie rekvalifikačných kurzov pre učiteľov vysokých škôl a pracovníkov iných 
rezortov z oblastí pôsobnosti centra, 

d) na základe poverenia zriaďovateľom, zastupovanie Slovenskej republiky v zahraničí 
v oblastiach pôsobnosti centra, 

e) uzatváranie dohôd o spolupráci s organizáciami doma i v zahraničí, ktoré môžu významným 
spôsobom prispieť k plneniu úloh a funkcií centra, 

f) vypracúvanie odborných posudkov k materiálom týkajúcich sa pôsobnosti centra, 
vypracúvanie návrhov technologických projektov podľa požiadaviek objednávateľa 
a spolupráca na ich technickej realizácií, 

g) plní funkciu externej vzdelávacej inštitúcie (podľa odseku 3), metodického a koordinačného 
centra v oblasti svojej pôsobnosti pre vysoké školy a iné organizácie v SR, 

h) sprostredkovanie domácich a zahraničných informácií, vrátane tvorby informačných databáz 
z oblasti svojej pôsobnosti pre vysoké školy a ďalšie pracoviská doma i v zahraničí. 

(2) Centrum vykonáva svoju činnosť na základe: 
a) ročného plánu hlavných úloh, 
b) požiadaviek a potrieb vysokých škôl, požiadaviek iných pracovísk a inštitúcií doma 

a v zahraničí a z poverenia ministerstva, 
c) úloh rozvoja vedy a techniky schválených pre centrum v rámci súťažných a výberových 

konaní. 

(3) Centrum v oblasti svojej pôsobnosti, po splnení požiadaviek stanovených v § 22 ods. 3 zákona 
č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení neskorších právnych predpisov, môže plniť funkciu 
externej vzdelávacej inštitúcie pre doktorandské štúdium. 

 

Článok 4 

Spolupráca 

(1) Medzinárodná spolupráca: 

Centrum v oblasti svojej pôsobnosti spolupracuje so zahraničnými pracoviskami a inštitúciami. 

(2) Spolupráca s pracoviskami v Slovenskej republike: 

Centrum spolupracuje s vysokými školami, s partnerskými pracoviskami v pôsobnosti iných 

ústredných orgánov štátnej správy a s ďalšími právnickými a fyzickými osobami, ktorých 

zameranie je v súlade s pôsobnosťou centra. 
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Článok 5 

Riadenie a organizácia centra 

(1) Štatutárnym orgánom centra je riaditeľ. Riaditeľ centra: 

a) riadi činnosť centra v celom rozsahu, koná v jeho mene a zastupuje ho navonok, 
b) zodpovedá za činnosť centra, za kvalitné a včasné plnenie úloh, plynulý a hospodárny chod 

centra, dodržiavanie plánovacej a finančnej disciplíny a právnych predpisov, 
c) vydáva vnútorné normy a predpisy usmerňujúce činnosť centra, 
d) na základe výberového konania vo vzťahu k zamestnancom plní úlohy zamestnávateľa 

vyplývajúce z pracovno-právnych vzťahov, rozhoduje o pracovnom a funkčnom zaradení 
zamestnancov, určuje im pracovnú náplň a zabezpečuje im ostatné pracovno-právne veci, 

e) vymenúva a odvoláva pre riadenie jednotlivých úsekov centra vedúcich pracovníkov v jeho 
priamej riadiacej pôsobnosti. Rozsah ich právomoci určuje organizačný poriadok centra, 

f) riaditeľa centra zastupuje v jeho neprítomnosti štatutárny zástupca vo vymedzenom rozsahu 
jeho práv a povinností. 

(2) Organizačnú štruktúru centra, vzájomné vzťahy jednotlivých úsekov a ich súčinnosť určuje 
organizačný poriadok. 

(3) Organizačný poriadok vydáva riaditeľ centra po schválení ministerstvom. 

(4) Na zabezpečenie riešenia vybraných projektov a úloh riaditeľ centra schvaľuje pracovné skupiny, 
ich vedúcich a členov. 

 

Článok 6 
Zamestnanci centra 

(1) Zamestnancami centra sú vedeckí pracovníci, riadiaci odborní pracovníci, hospodársko-správni 
pracovníci a pracovníci robotníckych povolaní. 

(2) Zamestnancami centra môžu byť aj vedeckí pracovníci zo zahraničia v súlade s príslušnými 
právnymi predpismi. 

(3) Pracovno-právne vzťahy zamestnancov centra upravuje Zákonník práce a ďalšie právne predpisy. 

(4) Platové podmienky zamestnancov centra upravujú platné všeobecno-záväzné právne predpisy. 

(5) Rozsah práv, povinností a zodpovednosti zamestnancov sa riadi všeobecne záväznými právnymi 
predpismi a pracovným poriadkom centra, ktorý vydáva riaditeľ centra. 

 
Článok7 

Poradné orgány centra 

(1) Na zabezpečenie činnosti centra zriaďuje riaditeľ centra poradné orgány. 

(2) Poradnými orgánmi centra zriaďovaných riaditeľom sú: 
a) vedecká rada, 
b) rada pre spoluprácu s praxou, 
c) poradné orgány zriaďované „ad hoc“ pre špecifické problémové okruhy činnosti centra. 

(3) Členstvo v poradných orgánoch je čestné a nezastupiteľné. 

(4) Podrobnosti o poslaní, rozsahu činnosti a zložení poradných orgánov a o vymenúvaní 
a odvolávaní ich členov vymedzuje organizačný poriadok centra. 
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Článok 8 
Hospodárenie 

(1) Centrum je rozpočtová organizácia napojená na rozpočet kapitoly ministerstva. Hospodári 
samostatne, vo svojom mene nadobúda práva a zaväzuje sa. 

(2) Centrum hospodári podľa platných všeobecne-záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa 
na hospodárenie rozpočtových organizácií. 

(3) Centrum hospodári s vecami a majetkovými právami zverenými mu pri jeho založení a ďalej 
s vecami a majetkovými právami nadobudnutými počas svojej činnosti. 

 
Článok9 

Záverečné ustanovenie 

Tento štatút nadobúda platnosť dňa 1. augusta 2008. 
 

 

V Bratislave, dňa  

 

 

 

 

 

 minister 


