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Úvodné ustanovenie 
 
1. Organizačný poriadok Ústavu potravinárstva FBP SPU v Nitre (ďalej len ,,OP ÚP FBP SPU       

v Nitre“) nadväzuje a podrobnejšie rozvádza Štatút a Organizačný poriadok FBP SPU v 
Nitre. Definuje organizačnú štruktúru ústavu, postavenie jeho organizačných súčastí, t.j. 
katedier, určuje vzťahy vedenia ústavu a katedier navzájom. 

2. OP ÚP FBP SPU v Nitre je záväzný pre všetkých zamestnancov SPU v Nitre zaradených na 
Ústave potravinárstva  FBP SPU v Nitre. 

 
Organizačná štruktúra 

 
1. V Ústave potravinárstva FBP  SPU v Nitre sú od 1.9. 2021 začlenené tieto pracoviská: 

• Katedra hygieny a bezpečnosti potravín  

• Katedra chémie  

• Katedra technológie a kvality rastlinných produktov  

• Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov. 
 

2. Na čele ÚP FBP SPU v Nitre je vedúci ústavu. Vedúci ústavu, je menovaný dekanom na 
základe výberového konania. Vedúci ústavu zodpovedá za riadenie činnosti ústavu. 

3. Vnútornú štruktúru, podrobnosti o organizácii, riadení a činnosti ústavu, ich katedier, 
upravuje organizačný poriadok, ktorý po predložení vedúcim ústavu schvaľuje dekan FBP 
SPU v Nitre, a ktorý nadobúda platnosť jeho schválením v AS FBP SPU v Nitre. Pre 
zamestnancov ústavu platia všetky vnútorné predpisy SPU v Nitre a FBP SPU v Nitre. 

  
Charakteristika Ústavu potravinárstva 

 
1. Ústav je základným pracoviskom pre rozvoj študijných odborov akreditovaných na FBP 

SPU v Nitre. Prostredníctvom učiteľov, ktorí majú zodpovednosť za rozvoj a zabezpečenie 
kvality vzdelávania a tvorivej činnosti, sa na ústave vytvára prostredie pre trvalú 
udržateľnosť študijných programov v rámci príslušného študijného odboru. Na ústave sa 
zabezpečuje výučba podľa študijných plánov, realizácia záverečných a dizertačných prác 
v rámci študijného odboru, odborný rast zamestnancov a študentov, ako aj 
vedeckovýskumná a tvorivá činnosť, najmä vo vzťahu k študijným odborom na fakulte. 

2. Ústav úzko spolupracuje s pracoviskami vedeckovýskumnej základne doma a v zahraničí, 
a aj s partnerskými inštitúciami z praxe, podieľajúc sa na podnikateľskej činnosti  a rozvoji 
medzinárodnej spolupráce. 

3. Ústav môže vykonávať služby (poradenské, konzultačné, znalecké) pre iné organizácie 
podľa svojho odborného a vedeckého zamerania, v zmysle zásad pre podnikateľskú 
činnosť a v súlade s vnútornými predpismi SPU v Nitre. 
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4. Organizačnými súčasťami ústavov pre vzdelávaciu činnosť sú katedry.  

5. Ústavy a ich organizačné súčasti racionálne využívajú a ochraňujú zverený majetok. 

 
Vedúci ústavu 

 
1. Vedúci ústavu organizuje a riadi prácu ústavu. Zodpovedá dekanovi za vzdelávaciu, 

vedeckovýskumnú, tvorivú, hospodársko-správnu činnosť, rozvoj a  udržateľnosť 
študijných programov a príslušného študijného odboru. 

2. Vedúci ústavu má právo konať vo veciach v rámci právomoci delegovanej dekanom, 
najmä hospodáriť so zvereným majetkom, rozhodovať o použití finančných prostriedkov 
pridelených pracovisku z rozpočtu fakulty a rozhodovať so súhlasom zodpovedných 
riešiteľov o použití finančných prostriedkov z mimorozpočtových zdrojov (napr. 
podnikateľská činnosť, domáce a zahraničné granty) realizovaných príslušným 
pracoviskom. 

3. Vedúceho ústavu vymenúva dekan fakulty z pedagogických zamestnancov fakulty, na 
základe výberového konania, v súlade s Pracovným poriadkom SPU. Vedúceho ústavu 
odvoláva dekan fakulty. Funkčné obdobie vedúceho ústavu je najviac štvorročné                  
a spravidla sa uzatvára na dobu trvania funkčného obdobia dekana. 

4. Miesto vedúceho ústavu sa môže dočasne obsadiť, najviac na šesť mesiacov do 
uzatvorenia výberového konania, zamestnancom FBP SPU v Nitre, ktorého vykonávaním 
tejto funkcie poverí dekan FBP SPU v Nitre.  

5. Vedúci ústavu plní ďalšie úlohy podľa pokynov dekana. 

 
Zamestnanci poverení koordináciou činností na ústave 

1. Vedúceho ústavu môžu zastupovať v nim určenom rozsahu jeho zástupcovia. 

2. Vedúci ústavu môže menovať tajomníka ústavu. Jeho činnosť riadi vedúci ústavu. 

3. Zástupcovia zastupujú vedúceho ústavu v ním určenom rozsahu, spravidla ako zástupca 
vedúceho ústavu pre oblasť vzdelávacej činnosti a zástupca vedúceho ústavu pre oblasť 
tvorivej činnosti. Zástupcovia vedúceho ústavu riadia určenú oblasť činnosti ústavu a majú 
právo konať vo veciach v rámci právomoci delegovanej vedúcim ústavu. Za svoju činnosť 
zodpovedajú vedúcemu ústavu. Zástupcov vedúceho ústavu vymenúva a odvoláva vedúci 
ústavu. Zástupcov vedúceho ústavu vymenúva vedúci ústavu na dobu určitú, spravidla na 
dobu trvania funkčného obdobia vedúceho ústavu. 

4. Tajomník ústavu zodpovedá vedúcemu ústavu najmä za: 
a) hospodársky a administratívny chod ústavu, 
b) sleduje nakladanie s finančnými prostriedkami ústavu,  
c) plní ďalšie úlohy podľa pokynov vedúceho ústavu. 

5. Zástupca pre oblasť vzdelávacej činnosti zodpovedá vedúcemu ústavu najmä za: 
a) v spolupráci s príslušným prodekanom zabezpečovať organizáciu vzdelávania na 

ústave,  
b) priebeh výučby podľa študijných plánov a  harmonogramu výučby a za dodržiavanie 

študijných predpisov,  
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c) v spolupráci s príslušným prodekanom zabezpečovať agendu súvisiacu s hospitáciami 
na ústave a ich spätnú väzbu,  

d) v spolupráci s príslušným prodekanom zabezpečovať agendu súvisiacu s hodnotením 
vzdelávacieho procesu študentmi.  

6. Zástupca pre tvorivú oblasť zodpovedá vedúcemu ústavu najmä za: 
a) v spolupráci s príslušným prodekanom zabezpečovať koncepciu vedeckého programu 

ústavu, 
b) v spolupráci s príslušným prodekanom zabezpečovať organizáciu aktivít v oblasti vedy     

a výskumu, 
c) spoluprácu s domácimi a zahraničnými inštitúciami. 

 
Povinnosti, práva a zodpovednosť pracovníkov Ústavu potravinárstva 

 
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, príkazov a usmernení a vedúceho 
ústavu. 

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: 
a) vytvárať také pracovné podmienky, aby sa práca úspešne rozvíjala, aby jednotlivé 

úlohy boli splnené s maximálnou efektívnosťou a hospodárnosťou, 
b) 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, 

c) 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, 

d) hospodárne využívať im zverené finančné prostriedky, zabezpečovať ochranu majetku 
ústavu, fakulty a univerzity a zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri 
práci. 

 
Organizačný poriadok Ústavu potravinárstva 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. Ing. Judita Lidiková, PhD. 
vedúca ÚP FBP SPU v Nitre 


