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Úvodné ustanovenie 
 

1. Organizačný poriadok Ústavu aplikovanej biológie FBP SPU v Nitre nadväzuje 
na Organizačný poriadok FBP SPU v Nitre. Definuje organizačnú štruktúru Ústavu 
aplikovanej biológie a vedenie ústavu. 

2. Organizačný poriadok Ústavu aplikovanej biológie FBP SPU v Nitre je záväzný pre 
všetkých zamestnancov SPU v Nitre zaradených na Ústave aplikovanej biológie FBP 
SPU v Nitre. 

 
Organizačná štruktúra 

 
1. S pôsobnosťou od 01.09.2021 tvorí Ústav aplikovanej biológie Katedra fyziológie 

živočíchov.  
2. Na čele Ústavu aplikovanej biológie je vedúci ústavu, ktorý je menovaný dekanom na 

základe výberového konania. Vedúci ústavu zodpovedá za riadenie činnosti ústavu.  
3. Vedúci Ústavu aplikovanej biológie menuje zástupcu. Zástupca vedúceho ústavu 

zodpovedá za prevádzku ústavu a ďalšie činnosti v rozsahu určenom vedúcim ústavu. 
Vedúci Ústavu aplikovanej biológie tiež menuje zástupcov pre konkrétnu oblasť 
práce, a to zástupcu pre výchovno-vzdelávaciu oblasť a zástupcu pre vedecko-
výskumnú oblasť. Títo zástupcovia riadia určenú oblasť činnosti ústavu a majú právo 
konať vo veciach v rámci právomoci delegovanej vedúcim ústavu. Za svoju činnosť sa 
zodpovedajú vedúcemu ústavu. Zástupcov vymenúva vedúci ústavu na dobu trvania 
funkčného obdobia vedúceho ústavu.  

4. Zástupca pre výchovno-vzdelávaciu oblasť zodpovedá vedúcemu ústavu najmä za: 
organizáciu výučby na ústave a spoluprácu s príslušným prodekanom, priebeh výučby 
podľa študijných plánov a  harmonogramu výučby, tiež za dodržiavanie študijných 
predpisov, realizáciu hospitácií na ústave, ich agendu a spätnú väzbu, zabezpečenie 
agendy súvisiacej s hodnotením vzdelávacieho procesu študentmi.  

5. Zástupca pre vedecko-výskumnú oblasť zodpovedá vedúcemu ústavu najmä za: 
koncepciu vedeckého programu ústavu a jej aktualizáciu v spolupráci s príslušným 
prodekanom, organizáciu aktivít v oblasti vedy a výskumu, spoluprácu s domácimi 
a zahraničnými inštitúciami. 

 
Charakteristika Ústavu aplikovanej biológie 

 
1. Ústav aplikovanej biológie je základným pracoviskom Fakulty biotechnológie 

a potravinárstva SPU v Nitre, ktorý zodpovedá za rozvoj a zabezpečenie kvality 
vzdelávania a tvorivej činnosti najmä v študijnom odbore Biológia. 

2. Pracoviská ústavu sú lokalizované v T-pavilóne SPU. 
3. Pre vykonávanie pedagogickej činnosti sú v priestoroch ústavu cvičebne AT-01, AT-02 

a AT-03.  
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4. Pre rozvoj a realizáciu tvorivej činnosti sú v rámci ústavu vytvorené laboratóriá. 
V priestoroch ústavu pôsobí Centrum reprodukcie živočíchov ako špičkový vedecký 
tím. 
 

Povinnosti, právomoc a zodpovednosť pracovníkov Ústavu aplikovanej biológie 
 

1. Rozsah povinností, práv a zodpovednosti pracovníkov vyplýva zo všeobecne platných 
právnych noriem, osobitne Zákonníka práce, Pracovného poriadku SPU v Nitre, 
Štatútu FBP SPU v Nitre, Organizačného poriadku SPU v Nitre, Organizačného 
poriadku FBP SPU v Nitre, príkazov a usmernení vedúceho Ústavu aplikovanej 
biológie. 

2. Každý pracovník je povinný oboznámiť sa so svojimi povinnosťami a právami, 
zodpovedne vykonávať vydané príkazy, plniť zverené úlohy kvalitne a čo 
najhospodárnejšie, a dodržiavať ustanovenia pracovného poriadku. 

3. Každý pracovník zodpovedá za svoj odborný a pedagogický rast a za výsledky svojej 
práce. 

4. Vedúci ústavu je okrem toho povinný: vytvárať také pracovné podmienky, aby sa 
práca úspešne rozvíjala, aby jednotlivé úlohy boli splnené s maximálnou 
efektívnosťou a hospodárnosťou, vykonávať kontroly, hodnotenia a analýzy plnenia 
uložených úloh, s cieľom pružne a včas odstraňovať nedostatky a ich príčiny, pôsobiť 
na zvyšovanie zodpovedností zamestnancov za dôsledné plnenie úloh, odborne a 
organizačne viesť zamestnancov, usmerňovať ich odborný rast, vytvárať dobré vzťahy 
na pracovisku, hodnotiť, morálne a podľa daných možností finančne oceňovať ich 
pracovnú angažovanosť a vykonávať i ďalšie činnosti súvisiace s vedením pracovných 
kolektívov, hospodárne využívať im zverené finančné prostriedky, zabezpečovať 
ochranu majetku ústavu a zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri 
práci. 

 
Organizačný poriadok Ústavu aplikovanej biológie FBP SPU v Nitre bol schválený AS FBP SPU 
v Nitre na svojom zasadnutí dňa 22.10.2021, ktorým nadobúda účinnosť. 
 
 
 
 
...........................................         .................................................. 
Ing. Radovan Stanovič, PhD.                                                prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. 
predseda AS FBP SPU  v Nitre                                                    dekan FBP SPU v Nitre 
 
       
 
    .......................................................   

prof. MVDr. Peter Massányi, DrSc. 
vedúci ÚAP FBP SPU v Nitre 

 
 


