
 

Z R I A Ď O V A C I A   L I S T I N A 

Medzinárodného laserového centra 
 

 

zo dňa 27.11.1996 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 14.03.2002 

 

 

Článok 1 

(1) Medzinárodné laserové centrum (ďalej len „MLC“) je rozpočtová organizácia s právnou 

subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky. 

(2) Sídlom MLC je Bratislava, Ilkovičova ulica č. 3. 

(3) Identifikačné číslo MLC je 31780296. 

(4) Štatutárnym orgánom MLC je riaditeľ, ktorého menuje a odvoláva minister školstva Slovenskej 

republiky. 

 

Článok 2 

(1) Základným poslaním a predmetom činnosti MLC, ako vedeckovýskumného a vzdelávacieho 

pracoviska, je rozvoj progresívnych metód moderných laserových technológií a optickej laserovej 

diagnostiky a ich aplikácií v rôznych oblastiach a na rôznych úrovniach medzirezortnej 

a medzinárodnej spolupráce. V tomto vedeckovýskumnom zameraní zabezpečuje pracovisko 

riešenie vedeckovýskumných úloh a projektov pre rôzne oblasti hospodárstva Slovenskej 

republiky, zabezpečuje rekvalifikáciu odborníkov a výchovu odborníkov v graduálnom 

a postgraduálnom štúdiu na vysokých školách, konzultačnú a poradenskú činnosť, monitoring 

trhu a vývoja nových technológií v oblasti laserov, zabezpečuje funkciu informačného 

a konzultačného strediska pre oblasť laserov, laserových zariadení a technológií a modernej 

optoelektroniky a je otvoreným bázovým pracoviskom v rámci Slovenskej republiky pre účasť 

špičkových zahraničných pracovníkov na jeho výskumných programoch. 

(2) Poslanie a pôsobnosť MLC je podrobnejšie vymedzená jeho štatútom, ktorý schvaľuje 

Ministerstvo školstva SR. 

(3) MLC nadväzuje priame vzťahy s inými právnickými a fyzickými osobami doma i v zahraničí. 

(4) Na základe poverenia zriaďovateľom zastupuje MLC Slovenskú republiku v medzinárodných 

inštitúciách. 

 

Článok 3 

(1) MLC je svojimi výdavkami a príjmami zapojené na rozpočet Ministerstva školstva Slovenskej 
republiky. Hospodári s majetkom, ktorý mu bol zverený na plnenie vymedzeného poslania 
a predmetu činnosti. 

(2) Hospodárenie MLC sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými pre hospodárenie 
rozpočtových organizácií. 
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Článok 4 

Medzinárodné laserové centrum spravuje hnuteľný majetok vo vlastníctve Slovenskej republiky 

v hodnote 36 220 000,- Sk. 

 

Článok 5 

MLC je zriadené na dobu neurčitú. 

 

Článok 6 

Zriaďovacia listina nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1997. 
 

 

V Bratislave, dňa  

 

 

 

 

 

 minister 


