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Preambula 

 

*Výskumné centrum AgroBioTech SPU v Nitre (ďalej VC ABT) je celouniverzitné špecializované pracovisko, 

ktoré vykonáva koncentrovaný inovatívny výskum v príslušných oblastiach smerujúci k novým metódam 

a postupom vo výskume, najmä aplikovanom, s možnosťou transferu výsledkov do praxe. 

VC ABT je samostatným pracoviskom SPU v Nitre podriadeným priamo rektorovi SPU v Nitre. Organizačná 

štruktúra VC ABT je upravená Organizačno prevádzkovým poriadkom VC ABT SPU v Nitre 

(www.agrobiotech.sk). 

VC ABT je vybavené unikátnou výskumnou infraštruktúrou, a tým umožňuje realizáciu výskumu 

aplikovateľného v praxi, s previazanosťou na kľúčové potreby prioritných tém v agrobiológii, technológii 

spracovania poľnohospodárskych produktov a agropotravinárstve, biotechnológii, genetických technológiách, 

agroekológii, bioenergetike a bioekonomike. Cieľom VC ABT je zabezpečovať vhodnú technickú aj ľudskú 

infraštruktúru pre koncentrovaný výskum a vývoj uskutočňovaný na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite 

v Nitre vo vybraných oblastiach výskumu v súčinnosti so vzdelávacími a ďalšími odbornými pracoviskami SPU 

v Nitre a jej partnermi. 

 

VC ABT je otvoreným pracoviskom. Infraštruktúra môže byť využívaná pracoviskami SPU v Nitre a inými 

subjektmi výskumu a vývoja na výskum, a to na princípe spoločne dohodnutých projektov so zmluvne 

zabezpečeným finančným krytím nákladov. Viacročné dohody sú každoročne spresňované plánom 

realizovaných činností.  

Podmienkou využívania infraštruktúry VC ABT je  

a) dohoda na časovom harmonograme prác dohodnutá s vedúcim konkrétneho oddelenia 

a zodpovedným vedúcim laboratória s ohľadom na vyťaženosť, schválená vedením VC ABT, 

b) dohoda o krytí nákladov súvisiacich s využívaním infraštruktúry,  

c) dohoda o ochrane a využití duševného vlastníctva a o primeranej publicite.  

Na práci VC ABT sa môžu podieľať aj študenti tretieho, prípadne druhého stupňa vysokoškolského štúdia po 

zaškolení a zapracovaní. Spolupracovať môžu aj ďalší študenti a pracovníci univerzity, prípadne partnerských 

inštitúcií a podnikateľských subjektov za podmienok dohodnutých vopred s vedením VC ABT.  

 

      (Organizačno prevádzkový poriadok VC ABT)* 



VÝSKUMNÉ CENTRUM AGROBIOTECH SPU V NITRE  |  Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra   

| www.agrobiotech.sk |   

 

 

Postup činností pre odborného riešiteľa 

1)  

Každý vedecky aktívny zamestnanec SPU v Nitre (v prostredí VC ABT odborný riešiteľ), 

ktorý plánuje realizovať vedeckovýskumnú činnosť v laboratóriách VC ABT má možnosť 

požiadať o vstup do vybraného laboratória, resp. laboratórií prostredníctvom Žiadosti 

o povolenie vstupu do priestorov VC ABT, ktoré je k dispozícii na stránke 

www.agrobiotech.sk v časti Dokumenty. Vyplnené tlačivo podpísané žiadateľom a gestorom 

príslušného laboratória (laboratórií) je potrebné odovzdať na administratívnom oddelení VC 

ABT. 

V zmysle Organizačno prevádzkového poriadku majú oprávnenie na vstup zamestnanci SPU 

v Nitre a študenti tretieho stupňa vysokoškolského štúdia (doktorandi), prípadne zamestnanci 

partnerských organizácií po dohodnutí konkrétnych podmienok. Študenti inžinierskeho, 

prípadne bakalárskeho stupňa vysokoškolského štúdia, môžu v laboratóriách VC ABT 

realizovať svoje výskumné aktivity len v sprievode svojho školiteľa s oprávneným vstupom, 

prípadne ním poverenej osoby s oprávneným vstupom, pričom táto, resp. tieto osoby 

preberajú zodpovednosť za činnosti, ktoré realizuje študent a ich dôsledky. 

Každú záverečnú prácu, ktorá je (aj čiastočne) realizovaná v laboratóriách VC ABT je 

potrebné evidovať prostredníctvom Dohody o záverečných prácach študentov SPU v Nitre 

riešených s využitím infraštruktúry VC ABT, ktorá je k dispozícii na stránke 

www.agrobiotech.sk v časti Dokumenty. Vyplnené tlačivo podpísané školiteľom je potrebné 

odovzdať na administratívnom oddelení VC ABT. 

Každá osoba, ktorá má oprávnenie na vstup do laboratórií VC ABT sa musí zúčastniť na 

školení BOZP pre prácu v priestoroch VC ABT (preškolenie z katedier nie je dostačujúce). 

V prípade neabsolvovania školenia BOZP nebude tejto osobe vstup umožnený. 

Vstupy do integrálnych a servisných laboratórií budú udeľované individuálne, bude 

nevyhnutné zdôvodnenie s odkazom na riešený výskum, a vstup bude udelený len na čas 

nevyhnutný na realizovanie plánovaných výskumných činností. Infraštruktúru v servisných 

laboratóriách (napr. lyofilizátor, výrobník ultračistej vody atď.) môžu obsluhovať len 

zaškolení pracovníci VC ABT pokiaľ nie je dohodnuté inak. 

 

 

http://www.agrobiotech.sk/
http://www.agrobiotech.sk/
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2)  

Každý odborný riešiteľ musí deklarovať činnosti, ktoré plánuje realizovať v priestoroch VC 

ABT, a to prostredníctvom Dohody o realizácii výskumných činností v priestoroch VC 

ABT, ktorá je k dispozícii na stránke www.agrobiotech.sk v časti Dokumenty. Vyplnené 

tlačivo podpísané odborným riešiteľom je potrebné odovzdať na administratívnom oddelení 

VC ABT. 

 

3)  

Každý zodpovedný riešiteľ projektu, ktorý je (aj čiastočne) riešený s použitím infraštruktúry 

VC ABT musí zadefinovať mieru aktivít realizovaných vo VC ABT, zoznam riešiteľov 

projektu aktívnych vo VC ABT, používanú infraštruktúru, spôsob a mieru financovania 

nákladov na realizovaný výskum a ďalšie informácie, a to prostredníctvom Dohody o riešení 

projektu v priestoroch VC ABT, ktorá je k dispozícii na stránke www.agrobiotech.sk v časti 

Dokumenty. Vyplnené tlačivo podpísané zodpovedným riešiteľom projektu je potrebné 

odovzdať na administratívnom oddelení VC ABT. 

 

4)  

Spolupráca pracovísk SPU s VC ABT je možná aj prostredníctvom interných dohôd 

o spolupráci orientovaných na konkrétne úlohy, pri riešení ktorých môže byť spolupráca 

prínosom pri riešení výskumných úloh, vrátane aplikovaného výskumu pre podnikateľské 

subjekty (prax). 

 

5)  

Všetci odborní riešitelia, ktorým bude udelený vstup do laboratórií VC ABT, sú povinní 

rešpektovať Organizačno prevádzkový poriadok VC ABT SPU v Nitre, pracovné 

poriadky laboratórií VC ABT SPU v Nitre, prevádzkové poriadky laboratórií VC ABT 

schválené RÚVZ v Nitre, bezpečnostné pracovné postupy a ďalšie vnútorné predpisy 

VC ABT. 

http://www.agrobiotech.sk/
http://www.agrobiotech.sk/
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Je povinnosťou odborných riešiteľov dbať o hmotný majetok VC ABT, ku ktorému 

majú prístup, a v prípade neštandardnej udalosti čo najskôr o tom informovať vedenie 

VC ABT. 

Je nevyhnutné, aby si každý odborný riešiteľ dohodol so svojim priamym nadriadeným 

režim vedeckovýskumných činností realizovaných v priestoroch VC ABT.  

 

6)  

VC ABT orientuje svoje aktivity aj na aplikovaný výskum, výskum orientovaný na prax, 

a v súvislosti s tým je zvyčajne nevyhnutné, aby vstúpil do riešenia aj vedecký potenciál 

fakúlt SPU v závislosti od riešenej témy. V takýchto prípadoch budú oslovovaní so žiadosťou 

o spoluprácu odborníci z katedier, a následne bude ich povinnosťou informovať o tom svojho 

nadriadeného a dohodnúť s ním režim spolupráce. 

7)  

Laboratóriá VC ABT spadajú z hľadiska úrovne a charakteru faktorov práce a pracovného 

prostredia do 2. kategórie rizikovosti prác, preto je nevyhnutné rešpektovať a dodržiavať 

prevádzkový poriadok pre prácu s nebezpečnými chemickými faktormi v zmysle Nariadenia 

vlády SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Laboratóriá VC ABT nespĺňajú vo vzťahu ku kategorizácií prác z hľadiska zdravotných rizík 

charakter pracovných činností uvádzaných v 3. kategórie rizikovosti prác klasifikovanými 

v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 448/2007. Nie je prípustné pracovať s chemickými 

(Nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z.z. a č. 300/2007 Z.z.), biologickými (Nariadenie vlády 

SR č. 338/2006 Z.z.), karcinogénnymi a mutagénnymi faktormi (Nariadenie vlády SR č. 

356/2006 Z.z. a č. 301/2007 Z.z.), ktoré sú zadefinované v tejto kategórií rizikovosti prác. 

Každá osoba, ktorá má oprávnenie na vstup do laboratórií VC ABT musí dodržiavať zásady 

bezpečnosti pri práci v laboratóriách VC AgroBioTech, to znamená používať ochranné 

pracovné prostriedky (laboratórny plášť, ochranné rukavice a rúška atď.) pri práci 

s laboratórnym príslušenstvom a chemikáliami alebo inými rizikovými látkami. 

 

8)  
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Každý odborný riešiteľ, ktorý vstúpi do laboratória VC ABT za účelom realizácie 

výskumných činností toto potvrdí svojím podpisom na príslušnom tlačive (Dennom 

evidenčnom liste dochádzky), a to aj v prípade, že do laboratória nevstupoval 

prostredníctvom svojej karty. Do tlačiva je potrebné menovite uviesť aj ďalšie sprevádzajúce 

osoby, ktoré vstúpili do laboratória. 

9) 

Pri publikovaní výsledkov získaných pomocou infraštruktúry VC ABT je nevyhnutné uviesť 

poďakovanie, znenie ktorého je k dispozícii na www.agrobiotech.sk v časti Dokumenty. 

Je povinnosťou študenta, ktorý spracovával svoju záverečnú prácu (aj čiastočne) v priestoroch 

VC ABT a s použitím infraštruktúry VC ABT, aby v to práci uviedol. Text je k dispozícii na 

www.agrobiotech.sk v časti Dokumenty. 

 

 

V Nitre, dňa 26. 10. 2016 

 

 

doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc. 

riaditeľka Výskumného centra AgroBioTech SPU v Nitre 

http://www.agrobiotech.sk/
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