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I. Základné údaje o organizácii

1. Kontaktné údaje
Názov pracoviska:

Molekulárno-medicínske centrum SAV (MMC SAV)

Riaditeľ:

MUDr. Richard Imrich, Ph.D.
Tel: 00421-2-59327-725
Fax: 00421-2-59327-725
e-mail: richard.imrich@savba.sk

Zástupca riaditeľa:

RNDr. Miroslav Piršel, CSc.
Tel: 00421-2-59327-303
Fax: 00421-2-59327-350
e-mail: miroslav.pirsel@savba.sk

Projektový manažér:

Mgr. Zuzana Jezerská
Tel: 00421-2-59327-725
Fax: 00421-2-59327-725
e-mail: zuzana.jezerska@savba.sk

Adresa sídla:

Vlárska 3-7
831 01 Bratislava

Detašované pracoviská:

žiadne

Typ organizácie:

špecializovaná rozpočtová organizácia od roku 2007

2. Počet a štruktúra zamestnancov
ŠTRUKTÚRA
ZAMESTNANCOV
K

F

K
K
do 35 ved.
rokov prac.
M Ž

M Ž

P

Celkový počet zamestnancov

3

-

-

2

-

3

2,3

Vedeckí pracovníci

2

1

-

2

-

2

1,3

Odborní pracovníci VŠ

1

-

-

-

-

1

1

Odborní pracovníci ÚS

0

-

-

-

-

-

-

Ostatní pracovníci

0

-

-

-

-

-

-

Doktorandi v dennej forme 0
doktorandského štúdia
Vysvetlivky:
K – kmeňový stav zamestnancov v pracovnom pomere k 31. 12. 2007 (uvádzať zamestnancov
v pracovnom pomere, vrátane riadnej materskej dovolenky, zamestnancov pôsobiacich v zahraničí, v
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štátnych funkciách, členov Predsedníctva SAV, zamestnancov pôsobiacich v zastupiteľských zboroch a
na základnej vojenskej službe)
F – fyzický stav zamestnancov k 31. 12. 2007 (bez riadnej materskej dovolenky, zamestnancov
pôsobiacich v zahraničí, v štátnych funkciách, zamestnancov pôsobiacich v zastupiteľských zboroch a
na základnej vojenskej službe)
P – celoročný priemerný prepočítaný počet zamestnancov
M, Ž – muži, ženy

3. Štruktúra vedeckých pracovníkov (kmeňový stav k 3l. l2. 2007)
Rodová

Pracovníci s hodnosťou

Vedeckí pracovníci

skladba

v stupňoch

DrSc.

CSc.,

prof.

doc.

I.

IIa.

IIb.

PhD.
Muži

2

2

Ženy

Priemerný vek všetkých kmeňových zamestnancov k 31. 12. 2007: 47
Priemerný vek kmeňových vedeckých pracovníkov k 31. 12. 2007: 44,5
Pozn.: V Prílohe č. 1 uviesť menný zoznam pracovníkov k 31. 12. 2007 s údajmi požadovanými
na str. 17.
4. Orgány MMC SAV
- riaditeľ (vedecký)
- rada riaditeľov na projekte zúčastnených inštitúcií (podľa abecedy): NBÚ, ÚEE, ÚEO,
ÚMFG a VÚ SAV.
- vedecká rada (bude ustanovená z vedúcich na projekte zúčastnených pracovných skupín
vrátane expertov zo zahraničia)

II. Výsledky v hlavných oblastiach činnosti pracoviska
Pracovisko bolo zriadené rozhodnutím Predsedníctva SAV dňa 1.novembra 2007 ako
špecializovaná rozpočtová organizácia (uznesenie P SAV č. 821 zo dňa 11.9.2007). Podľa
zriaďovacej listiny je predmetom činnosti MMC SAV:
- koordinácia prípravy a získavania, a podpora riešenia interdisciplinárnych projektov SAV
v oblasti molekulárnej medicíny a nových biomedicínskych technológií
- zaobstarávanie a prevádzkovanie drahých a unikátnych technologických a diagnostických
zariadení pre účely spoločného využívania vedeckými organizáciami SAV
- akcelerácia transferu nových biomedicínskych poznatkov do spoločenskej praxe
- podpora vzdelávania, výskumu a vývoja v molekulárnej medicíne spoločnými aktivitami
s univerzitnou sférou a ďalšími partnermi
- garantovanie náležitostí poskytovateľa zdravotníckej starostlivosti podľa zákona 578/2004
Zb. pre výskumné projekty laboratórií SAV, ktorých výstupom je aj molekulárna diagnostika
pre klinickú medicínu
- uzatváranie a kontrola plnenia zmlúv o úhrade nákladov za diagnostické výkony zdravotnými
poisťovňami
MMC SAV bude poskytovať poradenské a ďalšie expertízne služby, ktoré súvisia s jeho
predmetom činnosti.
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MMC SAV bude zabezpečovať publikovanie informácií o riešených projektoch,
dostupných biomedicínskych technológiách, diagnostických zariadeniach a ponúkaných
službách. Podieľa sa bude na publikovaní vedeckých výsledkov.
Činnosť MMC SAV v prvých dvoch mesiacoch jeho existencie bola sústredená
predovšetkým na administratívne etablovanie pracoviska. Bolo potrebne požiadať Štatistický
úrad SR o pridelenie identifikačného čísla (IČO). Následne po zhotovení pečiatok sme
zaregistrovali pracovisko (zamestnávateľa) a jeho prvých troch zamestnancov v Sociálnej
poisťovni a príslušných zdravotných poisťovniach. Dôležitým krokom bolo vybavenie účtov
v Štátnej pokladnici a otvorenie účtu vo Všeobecnej úverovej banke. Následne sme pracovisko
prihlásili na príslušnom Daňovom úrade. V spolupráci s ÚP SAV a Ministerstvom financií SR
sme vybavili elektronický podpis.
Vedenie MMC SAV sa rozhodlo, že v tejto fáze existencie pracoviska bude jeho THS
zabezpečovať po vzájomnej dohode administratíva ÚEO SAV (dohody o vykonaní práce). Táto
forma sa ukázala ako najefektívnejšia a najhospodárnejšia. Štátna pokladnica funguje na
počítačoch ÚEO SAV, čím sme ušetrili 100 000.- Sk, rovnako ako aj ekonomický program
SOFTIP je nainštalovaný na počítačoch ÚEO SAV, čím sa ušetrilo cca 200 000.- Sk.
MMC SAV zabezpečilo z plánovaných rozpočtových zdrojov nákup dvoch počítačov,
jedného multifunkčného zariadenia (fax, kopírka, skener, tlačiareň), potrebný základný
administratívny spotrebný materiál (papier, tonery, zakladače, ...) a základný nábytok do
miestnosti pracovne riaditeľa, ktorú poskytol v rámci svojich priestorov ÚEO SAV.
MMC SAV prostredníctvom svojho projektového manažéra uskutočnilo analýzu
možností čerpania finančných prostriedkov z externých zdrojov, predovšetkým zo
štrukturálnych fondov. V rámci siedmych priorít Operačného programu Výskum a vývoj 20072013 sú pre činnosť MMC SAV relevantné štyri oblasti:
Prioritná os

Opatrenia

Príspevok
ERDF v eur

1. Infraštruktúra VaV

1.1 OBNOVA A BUDOVANIE TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY
VaV

264 318 054

2. Podpora VaV

2.1 PODPORA SIETÍ EXCELENTNÝCH PRACOVÍSK VaV AKO
PILIEROV ROZVOJA REGIÓNU A PODPORA
NADREGIONÁLNEJ SPOLUPRÁCE

396 477 080

2.2 PRENOS POZNATKOV A TECHNOLÓGIÍ ZÍSKANÝCH
VaV DO PRAXE
3. Infraštruktúra
3.1 OBNOVA A BUDOVANIE TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY
výskumu a vývoja v BA
VaV V BRATISLAVSKOM KRAJI
kraji

4. Podpora výskumu a
vývoja v BA kraji

126 386 410

4.1 PODPORA SIETÍ EXCELENTNÝCH PRACOVÍSK VaV AKO
PILIEROV ROZVOJA REGIÓNU V BRATISLAVSKOM KRAJI
189 579 614
4.2 PRENOS POZNATKOV A TECHNOLÓGIÍ ZÍSKANÝCH
VaV DO PRAXE V BRATISLAVSKOM KRAJI

V rámci „Opatrení“ budú pre MMC SAV relevantné najmä nasledovné rámcové
aktivity:
Rámcová aktivita 4.1.1: Podpora výmenných a spoločných výskumných programov
výskumno-vývojových a vzdelávacích inštitúcií v Bratislavskom kraji, ktoré budú mať
medzinárodnú spoluprácu so zahraničnými inštitúciami výskumu a vývoja má plánovaný termín
vyhlásenia výzvy vo februári 2008.
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Rámcová aktivita 4.1.2: Podpora významných výskumných a vývojových projektov
v Bratislavskom kraji v oblastiach so strategickým významom pre ďalší rozvoj hospodárstva a
spoločnosti (12 vecných priorít výskumu a vývoja v SR, potreby kľúčových priemyselných
odvetí SR, zvyšovanie kvality života a potreby udržateľného rozvoja hospodárstva) má
plánovaný termín vyhlásenia výzvy v máji 2008.
Opatrenie 4.2: Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
v Bratislavskom kraji má plánovaný termín vyhlásenia výzvy v októbri 2008.
Opatrenie 3.1: Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja
v Bratislavskom kraji má plánovaný termín vyhlásenia výzvy v decembri 2008.
Momentálne pracujeme na Organizačnom poriadku pracoviska, pokračujeme
v mapovaní slovenského a európskeho výskumného priestoru, pripravujeme koncepciu
projektových zámerov a návrhy zmluvných spoluprác s organizáciami SAV, predovšetkým s
NBÚ, ÚEE, ÚEO, ÚMFG a VÚ SAV.

III. Popularizačné aktivity
Riaditeľ MMC SAV poskytol denníku PRAVDA rozhovor. Bol publikovaný 10.
novembra 2007 pod názvom „Slovenskej vede chýbajú ruky“.

IV. Aktivity v orgánoch SAV
Predsedníctvo SAV na svojom 41. zasadnutí dňa 4.12.2007 vymenovalo riaditeľa MMC
SAV MUDr. Richarda Imricha, Ph.D. za člena Etickej komisie SAV.
Zástupca riaditeľa MMC SAV RNDr. Miroslav Piršel, CSc. je členom Predsedníctva
VEGA a podpredsedom Komisie VEGA č. 8 pre molekulovú a bunkovú biológiu.

V. Hospodárenie organizácie
Rozpočtové organizácie SAV
Výdavky RO SAV
Kategória

Výdavky celkom
z toho:
- kapitálové výdavky
- bežné výdavky
z toho:
- mzdové výdavky
- odvody do poisťovní a NÚP
- tovary a ďalšie služby
z toho:
- výdavky na projekty
(VEGA, APVT, APVV,
ŠPVV, MVTP, ESF )
- výdavky na periodickú tlač
transfery na vedeckú výchovu

v tis. Sk
Posledný
Čerpanie
upravený
k 31.12.2007
rozpočet r. 2007
celkom

z toho:

570

566

566

z mimoroz.
zdrojov
0

90
480

90
476

90
476

0
0

161
56
263

161
52
263

161
52
263

0
0
0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

z rozpočtu
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Príjmy RO SAV
Kategória
Príjmy celkom:
z toho:
rozpočtované príjmy (účet 19)
z toho:
- príjmy za nájomné
mimorozpočtové príjmy (účet 780)

Posledný upravený
rozpočet r. 2007
0

v tis. Sk
Plnenie
k 31.12.2007
0

VI. Záver
Molekulárno-medicínske centrum SAV má sebou iba prvé dva mesiace svojej
existencie. Za ten čas sa administratívne etablovalo a získalo prehľad o možnostiach získavania
externých finančných zdrojov. V tejto fáze existencie veľkú pomoc podával najmä riaditeľ
ÚEO SAV RNDr. Ján Sedlák, DrSc. poskytnutím ústavných priestorov a svojho času
a skúseností pri mnohých problémoch najmä organizačného a administratívneho charakteru.
Rovnako ekonomicko-technické oddelenie ÚEO SAV pod vedením Ing. Eriky Chudějovej sa
zaslúžilo o relatívne bezproblémové zahájenie činnosti centra. Veľkú a sústavnú pozornosť pri
riešení našich počiatočných problémov venoval MMC SAV podpredseda SAV a vedúci II.
oddelenia vied SAV o živej prírode a chemických vedách RNDr. Ivan Záhradník, CSc. a pri
zostavovaní a doladení rozpočtu vedúca ETO ÚP SAV pani Soňa Hudecová. Vďaka uvedeným
spoluprácam MMC SAV prekonalo „detské“ choroby svojho vzniku a je pripravené plne
zahájiť činnosť podľa svojej zriaďovacej listiny.

V Bratislave, 15. 01. 2008

Správu o činnosti organizácie SAV spracoval(i): uviesť meno a telefón

RNDr. Miroslav Piršel, CSc.
(zástupca riaditeľa MMC SAV)

Tel.: 02/59327 303

.................................

Ing. Erika Chudějová
(vedúci ekonóm ÚEO SAV)

Tel.: 02/59327 233

.................................
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Príloha č. 1

Menný zoznam zamestnancov MMC SAV k 31. 12. 2007

P.č. Priezvisko a meno
1. Imrich Richard, MUDr., Ph.D.
2.

Jezerská Zuzana, Mgr.

3.

Piršel Miroslav, RNDr., CSc.

Kategória
sam. ved. prac. IIa

Úväzok (% / hodiny)
NV

odb. prac. VŠ

100 / 2000

sam. ved. prac. IIa

33 / 667

