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Úvod 

 

 

 

Dlhodobý zámer (DDZ) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na obdobie rokov 2016 – 
2022 je strategickým dokumentom pre aktivity a rozvoj, ktoré sú v súlade s úlohami a poslaním univerzity 
na nasledujúce obdobie. Je spracovaný v zmysle § 20 ods. 1 písm. d), zákona č. 131/2002 Z. z.  
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
Zákon). Vyjadruje postavenie a identitu SPU, definuje víziu a poslanie univerzity a v kontexte strategické 
ciele, opatrenia a nástroje na ich dosiahnutie pre jednotlivé aktivity univerzity a jej súčastí. Dotýka sa 
najmä aktivít univerzity v oblasti hlavného poslania – vzdelávania, vedy, výskumu a transferu poznatkov 
do praxe, medzinárodných vzťahov, internacionalizácie a poradenstva a aktivít plniacich tretiu úlohu 
univerzity ako kľúčových oblastí. Je doplnený o sociálnu starostlivosť o študentov a zamestnancov  
a oblasti podporujúce plnenie cieľov a úloh hlavných činností, a to najmä: športovo-kultúrnu, spoločenskú 
a oddychovo-relaxačnú oblasť. Nemenej dôležitou oblasťou je zveľaďovanie a rozvoj vlastného majetku 
univerzity a jej súčastí.  

Dlhodobý zámer Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na roky 2016 – 2022 v súlade s §12 
ods.1 písm. a) Zákona o VŠ prerokovala Vedecká rada SPU v Nitre dňa 6. mája 2015, v súlade s §9 ods.1 
písm. j) Zákona o VŠ schválil Akademický senát SPU v Nitre dňa 8. júla 2015, v súlade s §41 ods. 2 písm. 
a) Zákona o VŠ sa vyjadrila Správna rada SPU v Nitre na svojom zasadnutí dňa 14. 5. 2015.  

Dlhodobý zámer Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na roky 2016 – 2022 nadobudol 
platnosť dňom schválenia v Akademickom senáte SPU v Nitre a účinnosť dňom zverejnenia na webovom 
sídle SPU v Nitre.  
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Dlhodobý zámer rozvoja SPU v Nitre definoval strategické úlohy pre nasledovné oblasti činnosti univerzity 
– tzv. rozvojové aktivity v kľúčových oblastiach, ktorými sú:  

− vedeckovýskumná činnosť, 

− vzdelávanie, 

− internacionalizácia v oblasti výskumu a vzdelávania, 

− informatizácia 

− technický a materiálny rozvoj. 

 

Strategické úlohy sú zadefinované aj pre oblasti v akademickom prostredí doplnkové: kultúrny a športový 
rozvoj univerzity, vzťahy s verejnosťou, vydavateľská činnosť, knižnično-informačné služby a v priestore 
SPU aj pre Botanickú záhradu a Vysokoškolský poľnohospodársky podnik. 

Priebežné plnenie Dlhodobého zámeru je každoročne prerokované vo vedení SPU, v Kolégiu rektora, vo 
Vedeckej rade univerzity a na zasadnutiach ďalších orgánov univerzity prostredníctvom čiastkových správ 
za jednotlivé oblasti a činnosti, Výročnej správy SPU a komplexného materiálu Hodnotenie uzavretého 
roka a aktualizácia DDZ na nasledujúci rok. 

Hodnotenie aktivít v rokoch 2017-2018 pripravil prorektor doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD. na základe 
podkladov, ktoré pripravili zodpovedné osoby za jednotlivé oblasti:  

 

vedeckovýskumná činnosť   prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD. 

vzdelávanie     doc. Ing. Milan Šimko, PhD. 

zahraničné vzťahy a medzinárodná spolupráca Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., Mgr. Vladislav 
Valach, Mgr. Mária Baková 

strategické projekty doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD., Ing. Eva Hečková 

strategický plán rozvoja IKT   RNDr. Peter Škrovina 

technický a materiálny rozvoj univerzity doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD., Ing. Zuzana Gálová, 
Ing. Ľubica Pastrnáková, Ing. Vladimír Baláž  

športový rozvoj univerzity   PaedDr. Ľubomír Urban 

vzťahy s verejnosťou    Ing., Ivan Takáč, PhD., Mgr. Renata Chosraviová 

vydavateľská  činnosť    Ing. Ľubica Ďuďáková 

rozvoj knižnice     Mgr. Beáta Bellérová, PhD. 

Vysokoškolský poľnohospodársky podnik Ing. Ján Lajda 

Botanická záhrada    Ing. Erika Mňahončáková, PhD. 
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Vedeckovýskumná činnosť 

 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre trvalo svojimi výsledkami vo vedeckovýskumnej oblasti 
obhajuje pevné postavenie medzi poprednými výskumnými univerzitami a inštitúciami na Slovensku. 
Univerzita systematicky skvalitňuje výskumnú infraštruktúru najmä vďaka zrekonštruovaným priestorom 
a prístrojovému vybaveniu Výskumného centra AgroBioTech (VC ABT), 

ale aj ďalších špičkových pracovísk. Úspešná realizácia strategických projektov podporených z fondov 
otvára cestu k výraznému zvýšeniu medzinárodnej konkurencieschopnosti a atraktivity univerzity. 
Podmienky udržateľnosti týchto projektov iniciujú hľadanie širších možností pre zapájanie sa 
univerzitných tímov do medzinárodných výskumných programov a vytvárajú súčasne podmienky pre ďalší 
osobnostný rozvoj. Pozitívnym dôsledkom už samotnej prípravy veľkých projektov je prirodzená postupná 
integrácia výskumných aktivít v rámci obecnejšie sa profilujúcich tém. 

 
Strategický cieľ na roky 2016 - 2022  
Rozvíjať intenzívne vedeckovýskumné aktivity v rámci ťažiskových tematických oblastí výskumu, 
prehlbovať kultúru vedeckého výskumu, vývoja, inžinierskej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci 
potenciálnych možností, zapájať študentov do vedecko-výskumnej, inžinierskej a ďalšej tvorivej 
činnosti v rámci ich študijných aktivít, presadzovať pochopenie úlohy vedeckého výskumu, 
vývoja, inžinierskej a ďalšej tvorivej činnosti v odbornej i laickej verejnosti a ich dôležitosti pre 
rozvoj vedy a techniky pre spoločnosť, jej hospodársky, sociálny a kultúrny rozvoj, presadzovať 
využívanie výskumných kapacít na riešenie aktuálnych potrieb Slovenskej republiky, jej 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja a medzinárodných výziev, zohľadňovať pri svojich aktivitách 
potreby reálneho života, rozvíjať spoluprácu s podnikmi a inštitúciami spoločenskej praxe; 
poskytovať odbornú racionálnu oporu ústredným orgánom štátnej správy, verejnej správy a 
ostatným autoritám pri ich rozhodovaní a využívať potenciál na špičkovej úrovni a príležitosti v 
medzinárodnom kontexte. 
 
Kľúčové smerovanie vedeckovýskumnej činnosti na SPU v Nitre v roku 2019 bude naďalej zamerané na 
podporu rozvoja poznania vo vyprofilovaných oblastiach, ale aj na jeho intenzívnejší transfer do praxe 
využijúc podporu zriadeného Transferového centra SPU, a na inováciu a aktualizáciu jednotlivých 
študijných programov na fakultách a na zabezpečenie podmienok odborného rastu pracovníkov. 

 

Posilnenie účasti na celospoločenských výzvach. 

 

Vyhodnotenie úloh v roku 2017 a v roku 2018 
 

Na SPU v Nitre aj v uplynulom období pokračovalo riešenie tých úloh, ktoré sú v súlade so schváleným 
strategickým dokumentom ‐ Dlhodobým zámerom Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. 
Využívali sa príležitosti pre získavanie finančných zdrojov pre rozvoj pracovísk, budovanie infraštruktúry 
a uskutočňovanie moderného výskumu. K naplneniu týchto cieľov významne prispieva VC ABT, vďaka 
špičkovému vybaveniu laboratórií. 

SPU v roku 2017 kontinuálne vytvárala predpoklady pre rozvoj výskumne orientovanej univerzity, 
schopnej prispieť k riešeniu aktuálnych problémov spoločnosti v oblasti jej zamerania, ako aj pre 
rozpracovanie zámerov RIS3 do roku 2020. Výskum je dôležitou súčasťou života na základných 
pracoviskách fakúlt, ako aj vzdelávania prakticky vo všetkých študijných programoch, zvlášť druhého  
a tretieho stupňa. 

V hodnotenom období je možné kladne hodnotiť aktívnu spoluúčasť pracovísk univerzity pri podávaní 
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žiadostí na základe výziev domácich grantových agentúr VEGA, KEGA, APVV. Na SPU dominujú stále 
rozsahom menšie projekty.  

V roku 2017 bolo na SPU riešených celkovo 157 výskumných projektov financovaných zo zdrojov SR, z 
toho najvyšší podiel predstavovali projekty APVV a VEGA. Celkový objem finančných prostriedkov zo 
zdrojov SR získaný prostredníctvom výskumných projektov bol 1 828 456 EUR. Najvyššiu finančnú 
dotáciu predstavovali projekty APVV v rámci všeobecnej výzvy v celkovej výške 876 706 EUR a projekty 
VEGA v celkovej výške 484 983 EUR. Okrem uvedeného bolo na SPU v Nitre v hodnotenom období 
riešených 40 medzinárodných projektov s finančným zabezpečením vedeckovýskumných aktivít 
z medzinárodných zdrojov v celkovej výške 247 305,19 EUR. Z nich najvýznamnejšie 2 projekty Horizont 
2020 a 3 projekty dotované z Nórskeho finančného mechanizmu. 

 

Tabuľka 1:  Počet projektov z grantových schém riešených fakultami SPU v r. 2017 

Typ projektu FAPZ FEM FBP FZKI TF FEŠRR SPU 

VEGA 15 15 10/3 5/2 4 2 51/5 

KEGA 3 4 10 13/1 3 2 35/1 

APVV – všeob. výzva 6 3 5/4 4  2 20/4 

APVV – bilat. spolupráca 1  1 2   4 

APVV – dofinan. projektov        

GA SPU (zač. v r. 2017) 2 2 2 2 2 1 11 

Štátne objed.    2  3 5 

Hosp. zmluvy 6 1  14   21 

 

Tabuľka 2: Objem finančných zdrojov získaných z grantových schém fakultami SPU v roku 2017 
v EUR 

Typ projektu FAPZ FEM FBP FZKI TF FEŠRR SPU 

VEGA 166 654 91 626 147 762 42 950 2 6661 9 330 484 983 

KEGA 35 908 26 180 101 848 81 556 20 528 3 851 269 871 

APVV – všeob. výzva 236 675 147 697 306 032 175 253  11 049 876 706 

APVV – bilat. spolupráca 25 367  2 650 5 300   33 317 

APVV – dofin. projektov        

Iné (konkret.) 
   25 000   25 000 

GA SPU (zač. v r. 2017) 2 000 2 000 2 000 1 700 1 400 1 000 10 100 

Spolu  466 604 267 503 560 292 331 759 48 589 25 230 1 699 977 

Štátne objed.    26 400  25 000 51 400 

Hosp. zmluvy 58 331 10 000  8 748   77 079 

Celkom 524 935 277 503 560 292 366 907 48 589 50 230 1 828 456 

 

V roku 2018 bolo na SPU riešených 113 výskumných projektov financovaných zo zdrojov SR, a to projekty 
APVV (11), KEGA (41) a VEGA (61) s celkovým objemom finančných prostriedkov vo výške 1 391 292 
Eur 
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Internacionalizácia vedy. 

 

Vyhodnotenie úloh v roku 2017 a v roku 2018 
 

Podpora účasti slovenských organizácií v európskych a medzinárodných iniciatívach výskumu a vývoja 
je jednou z kľúčových priorít zakotvených vo vládou schválenej Stratégie výskumu a inovácií pre 
inteligentnú špecializáciu SR (RIS3). Je kľúčovým dokumentom, zameraným na udržateľný hospodársky 
rast a zvýšenie zamestnanosti na Slovensku prostredníctvom cielenej podpory výskumu a inovácií  
a dosiahnutia kritickej masy v jednotlivých strategických prioritách pri súčasnom zohľadnení regionálnych 
špecifík. 

V roku 2018 pracovníci SPU v Nitre sa podieľali na príprave viacerých návrhov projektov na základe 
výziev EK. Univerzita riešila celkom 40 medzinárodných projektov - 21 projektov COST, 2 projekty 
Horizont 2020, 1 projekt 7. RP, 2 bilaterálne projekty financované zo zdrojov APVV a 10 iných projektov.  

Možno pozitívne konštatovať, že mnohí pracovníci vďaka riešeným projektom mali možnosť v roku 2017 
sa aktívne zúčastniť početných medzinárodných vedeckých konferencií, pripravovať budúce zmluvy  
o spolupráci s novými partnermi a zapojiť sa aj do mnohých medzinárodných sietí. 

 

Tvorba vnútorných mechanizmov podporujúcich zefektívňovanie vedeckovýskumnej činnosti. 

 

Vyhodnotenie úloh v roku 2017 a v roku 2018 
 

V rámci Univerzitného informačného systému (UIS) bol v roku 2015 implementovaný modul Veda  
a výskum, ktorý poskytuje informačnú databázu projektov riešených na SPU v Nitre sústreďujúcu 
základné informácie o projektoch a riešiteľoch. Tento veľmi dôležitý modul sa pri dôslednej aplikácii stáva 
veľmi účinným nástrojom pre vnútorný evalvačný systém hodnotenia vedy na SPU v Nitre poskytujúci 
indikatívnu analýzu výkonov, kvality vedy a publikačnej činnosti. Stáva sa aj vhodným prostriedkom pre 
prípravu hodnotenia a dokladovanie výkonov vo vede pre nasledujúce komplexne akreditácie. 

 

Publikovanie výstupov výskumnej práce a popularizácia vedy 

 

Vyhodnotenie úloh v roku 2017 a v roku 2018 
 
Publikácie sú jedným z hlavných výstupov výskumnej, vývojovej a ďalšej tvorivej činnosti. Na evidenciu 
publikačnej činnosti slúži knižničná informačná databáza, ktorá umožňuje efektívne vyhľadávanie  
a triedenie publikačnej činnosti zamestnancov a doktorandov univerzity. Bol zaznamenaný mierny nárast 
počtu monografií (o 15 publikácií) a vedeckých prác v zahraničných a domácich karentovaných 
časopisoch (o 7 publikácií). Počet domácich aj zahraničných citácií vo Web of Science a SCOPUS v roku 
2017 dosiahol počet 2421 (pokles o 10). Publikácie v zborníkoch z vedeckých konferencií a v domácich 
nekarentovaných časopisoch tvoria ešte stále významnú časť výstupov.  

V publikačnej činnosti v oboch rokoch, najmä v oblasti výstupov vyššej kvality, dominujú FBP a FAPZ, v 
riešení patentov a úžitkových vzorov TF (celkove TF 18 podaní).  Za rok 2017 bolo autormi z SPU 
odpublikovaných celkom 112 publikácií v časopisoch WoS s impakt faktormi vyššími ako 0.  V roku 2018 
(k 30.11.2018) to bolo 134 publikácií. 
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Tabuľka 3: Počty vedeckých publikácií a patentov k 30.11.2018 
Kód Kategória publikačnej činnosti FAPZ FBP FEM FEŠRR FZKI TF 

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 0 5 3 1   1 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 7     3   2 

ABA 
Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie 
vydané v zahraničných vydavateľstvách 

1     1     

ABC 
Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných 
vydavateľstvách 

3 1 2       

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 48 26 5 2 8 5 

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 4 2   1 2   

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch 25 21 19 9 6 2 

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 23 5 12 8 8 2 

ADM 
Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v 
databázach Web of Science alebo SCOPUS 

18 11 13 5 9 20 

ADN 
Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v 
databázach Web of Science alebo SCOPUS 

28 31 9 2 4 10 

AEC 
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých 
zborníkoch, monografiách 

2 2     1 1 

AED 
Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, 
monografiách 

40 8 7 1 1 14 

AEM 
Abstrakty vedeckých prác v zahraničných časopisoch 
registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS 

  8         

AFA 
Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých 
konferenciách 

  1   1 4   

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 23 24 17 11 9 7 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 30 27 34 15 27 20 

AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií   1         

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 23 35 8 1 4   

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 24 21 3 1 11 7 

AGJ Autorské osvedčenia, patenty, objavy           6 

Spolu 299 229 132 62 94 97 

 

Na SPU je vydávaných 10 vedeckých časopisov a to: Journal of Central European Agriculture (FAPZ-
člen medzinárodného konzorcia indexovaný v databáze Scopus), Acta technologica agriculturae (TF 
indexovaný v databáze Scopus), Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences (FBP 
indexovaný v databáze Scopus), Acta fytotechnica et zootechnica (FAPZ), Acta horticulturae et 
regiotecturae (FZKI), Acta regionalia et environmentalica (FEŠRR), Agrárne právo EÚ/EU Agrarian Law 
(FEŠRR), Visegrad Journal of on Bioeconomy and Sustainable Development (SPU (FEM) Visegrad Univ.  
Assoc.), Review of Agricultural and Applied Economics (FEM), Mathematics in Education, Research and 
Applications (FEM - Katedra matematiky). SPU ďalej zabezpečuje vydávanie viacerých vedeckých 
periodík. 

V oblasti popularizácie vedy a výskumu sa SPU v Nitre zúčastnila medzinárodnej poľnohospodárskej 
výstavy Agrokomplex 2017 a 2018 a na podujatí Celoslovenské dni poľa v Dvoroch nad Žitavou. 

 



9 

 

Vzdelávanie 

 
Plnenie úloh definovaných v oblasti vzdelávania vychádza predovšetkým z implementácie zámerov 
Lisabonskej a Bolonskej deklarácie, internacionalizácie vzdelávania a úsilia SPU udržať si aj naďalej 
značku ECTS Label a Diploma Supplement Label, ktoré univerzita deklaruje od roku 2010 a opätovne ich 
získala na roky 2013-2016. Ďalším strategickým cieľom bola úspešná komplexná akreditácia a obhájenie 
statusu univerzity. Veľká pozornosť sa venovala aj zlepšovaniu integrovaného systému manažérstva 
kvality vo všetkých oblastiach riadenia univerzity, na základe ktorého SPU získala ocenenie v súťaži: 
„Národná cena slovenskej republiky za kvalitu 2016“. 

 
Strategický cieľ 1 
Kontinuálne zvyšovať kvalitu vzdelávania, zdokonaľovať systém evaluácie kvality, výkonnosti a kritérií pre 
hodnotenie pedagogickej činnosti. Udržanie ECTS Label pre SPU. 
 
Vyhodnotenie úloh v roku 2017 a v roku 2018 
 

− Pokračovať v realizácii dotazníkových prieskumov pre hodnotenie kvality vzdelávania študentmi 
všetkých troch stupňov štúdia, pedagógmi, absolventmi a zamestnávateľmi. Priebežne sa plní. 

− Aktivizovať činnosť komisií pre jednotlivé študijné programy, resp. študijné odbory na fakultách, 
ktoré sú zodpovedné za ročné monitorovanie existujúcich študijných programov, za uplatnenie 
požadovaných kritérií hodnotenia KV v študijných programoch, za periodickú revíziu existujúcich 
študijných programov, za prípravu materiálov pre externých hodnotiteľov, za  prípravu materiálov 
pre nové študijné programy, za metodické usmernenie katedier, za vyhodnotenie spätnej väzby 
od študentov, absolventov, zamestnávateľov atď. Priebežne sa plní. 

− Vytvárať podmienky doktorandom v dennej forme štúdia, aby počas štúdia realizovali odbornú 
stáž na univerzite resp. výskumnom ústave v zahraničí. Zaviazať doktorandov v dennej aj 
externej forme štúdia, aby pri obhajobe dizertačnej práce vykázali aspoň jeden výstup v danej 
oblasti výskumu v kategórii A resp. B. Priebežne sa plní. 

− Vyhodnotiť činnosť Edičnej komisie SPU a edičný plán za rok 2016, pripraviť edičný plán na rok 
2017 a kontrola zabezpečenia jednotlivých študijných programov študijnou literatúrou. Splnené. 

 

 

Strategický cieľ 2 
Stabilizácia počtu študentov, aktívny marketing, udržanie záujmu o štúdium na SPU. 
 
 
Vyhodnotenie úloh v roku 2017 a v roku 2018 
 

− Pokračovať v spolupráci so subjektmi sekundárneho vzdelávania, realizovať kontaktné stretnutia 
na pôde stredných škôl s cieľom propagácie novoakreditovaných študijných programov. 
Splnené. 

− Propagovať možnosti štúdia na jednotlivých fakultách v akreditovaných študijných programoch 
vo všetkých regiónoch Slovenska prostredníctvom médií (napr. regionálne televízie, Slovenský 
rozhlas), na rôznych web portáloch, výstavách súvisiacich so vzdelávaním, ale aj s tematikou 
poľnohospodárstva a rozvoja vidieka (Agrokomplex, Dni poľa, Kariérne dni a pod.). Splnené. 

− Pokračovať v stratégii dní otvorených dverí na univerzite a fakultách. Splnené. 

− Zvýšiť informačnú aktivitu o dianí a dosiahnutých výsledkoch na univerzite, pričom treba 
zvýrazňovať úspechy univerzity na domácom, ale aj medzinárodnom poli. Splnené. 
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Tabuľka 4: Počty študentov k 31.10.2018 

Fakulta Denná forma štúdia (DŠ) Externá forma štúdia (EŠ) 

Spolu 
DŠ+EŠ  

Doktorandské štúdium 

Celkom 
Bc.+Ing.+PhD.   Bc. Ing. zahraniční št. spolu Bc. Ing. zahraniční št. spolu 

denné 
denné 
zahran. 

externé 
externé 
zahran. 

spolu 
      Bc. Ing.       Bc. Ing.   

 FAPZ 589 355 13 8 965 122 129 2 2 255 1220 26 1 30 0 57 1277 

 FBP 399 305 12 3 719 37 33 0 0 70 789 26 2 13 0 41 830 

 FEM 1029 571 33 38 1671 94 100 0 0 194 1865 28 7 13 2 50 1915 

 FEŠRR 174 183 9 9 375 21 52 0 0 73 448 8 0 8 0 16 464 

 FZKI 224 203 4 9 440 60 15 0 0 75 515 12 0 7 0 19 534 

 TF 553 382 7 2 944 146 100 1 0 247 1191 17 0 19 3 39 1230 

 SPOLU 2968 1999 78 69 5114 480 429 3 2 914 6028 117 10 90 5 222 6250 

 
 
Strategický cieľ 3 
Profil vzdelanosti budúceho absolventa SPU a inovácie študijných programov. 
 
Vyhodnotenie úloh v roku 2017 a v roku 2018 
 

− Priebežne prehodnocovať efektívnosť každého študijného programu vzhľadom na záujem o daný 
študijný program, uplatnenie absolventov, ako aj personálne, priestorové a finančné možnosti 
univerzity. Priebežne sa plní. 

− Užšie prepojenie vysokoškolského štúdia na výskumnú činnosť univerzity, hlavne s dôrazom na 
vypracovanie záverečných prác študentov 2. a 3. stupňa štúdia v centrách excelentnosti na 
fakultách. Priebežne sa plní. 

− Pokračovať v príprave a akreditácii študijných programov, ktoré budú ponúkané výlučne v anglickom 
jazyku na každej fakulte SPU. Priebežne sa plní. 

− Vytvárať podmienky pre realizáciu spoločných študijných programov s inými univerzitami doma a v 
zahraničí. Priebežne sa plní. 

 
 
Strategický cieľ 4 
Zabezpečenie rovnosti príležitostí a vytváranie podmienok pre úspešné štúdium  
 
Vyhodnotenie úloh v roku 2017 a v roku 2018 
 

− Priebežne prehodnocovať efektívnosť každého študijného programu vzhľadom na záujem o daný 
študijný program, uplatnenie absolventov, ako aj personálne, priestorové a finančné možnosti 
univerzity. Priebežne sa plní. 

− Užšie prepojenie vysokoškolského štúdia na výskumnú činnosť univerzity, hlavne s dôrazom na 
vypracovanie záverečných prác študentov 2. a 3. stupňa štúdia v centrách excelentnosti na 
fakultách. Priebežne sa plní. 

− Vytvárať podmienky pre realizáciu spoločných študijných programov s inými univerzitami doma 
a v zahraničí. Priebežne sa plní. 
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Strategický cieľ 5 
Zlepšený prístup k informáciám, nové metódy a formy vzdelávania zodpovedajúce vedomostnej 
ekonomike. 
 
Vyhodnotenie úloh v roku 2017 a v roku 2018 
 

− Postupne realizovať aktivizujúce formy výučby, ako sú výučba na báze znalostí, projektovo-
orientovaná výučba, modelovanie pomocou rôznych počítačových programov, modelové prístupy, 
počítačom podporované rozhodovacie systémy, rozvoj informačného vzdelávania spolu s kritickým 
hodnotením získaných informácií, virtuálne formy vzdelávania, videokonferenčné technológie, 
prípadové štúdie, ekonomické hry a pod. Priebežne sa plní. 

 
 
Strategický cieľ 6 
Internacionalizácia vzdelávacieho procesu, kompatibilita domácich a zahraničných študijných programov. 
 
Vyhodnotenie úloh v roku 2017 a v roku 2018 
 

− Pokračovať v organizovaní medzinárodných letných škôl. Splnené. 

− Zvýšiť počet mobilít študentov a učiteľov do zahraničia, ako aj lektorov zo zahraničných univerzít 
a inštitúcií s cieľom zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu. Splnené. 

 
Strategický cieľ 7 
Zvýšenie aktivít v rámci celoživotného vzdelávania a poradenstva. 
 
Vyhodnotenie úloh v roku 2017 a v roku 2018 
 

− V rámci celoživotného vzdelávania a poradenstva v podmienkach jednotlivých fakúlt zvýšiť aktivity v 
oblasti prípravy podkladov pre akreditáciu ďalších špecializovaných kurzov, zameraných na riešenie 
aktuálnych otázok agropotravinárstva, rozvoja vidieka a Dunajského regiónu v súlade so stratégiou 
EÚ. Priebežne sa plní. 

− Zorganizovanie ďalšieho ročníka celouniverzitného podujatia Deň kariéry SPU 2017. Splnené.  

− Predkladať projekty na získanie finančných prostriedkov prostredníctvom operačných programov 
a grantových schém financovaných zo ŠF EÚ, orientovaných na transfer poznatkov vedy a výskumu 
do praxe a na celoživotné vzdelávanie. Priebežne sa plní. 
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Internacionalizácia v oblasti výskumu a vzdelávania 

 
V oblasti zahraničných vzťahov a medzinárodnej spolupráce je pozornosť venovaná najmä mobilitám 
študentov a učiteľov a spolupráci so zahraničnými univerzitami. Kancelária zahraničných vzťahov a 
medzinárodných vzdelávacích programov (KZVaMVP) zabezpečuje administratívnu podporu pri 
vybavovaní pobytov študentov a zamestnancov SPU v zahraničí a pri prijatí zahraničných študentov a 
zamestnancov na SPU, ako aj podporu pri prijímaní zahraničných delegácií a organizovaní podujatí s 
medzinárodnou účasťou na celouniverzitnej úrovni. 

 
Strategický cieľ na obdobie rokov 2016 - 2022 
Posilňovať pozíciu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v európskom a globálnom  priestore, 
zvyšovať podiel zahraničných študentov študujúcich na univerzite, sledovať kvalitu a efektívnosť 
akademickej mobility vo väzbe na výkony vo vede a vzdelávaní, rozšíriť ponuku predmetov a študijných 
programov vyučovaných v anglickom jazyku, venovať pozornosť výučbe svetových jazykov a ponúknuť 
možnosť študovať slovenský jazyk zahraničným študentom a využiť synergický efekt z vedúceho 
postavenia SPU v Nitre vo Vyšehradskej asociácii univerzít v záujme pre rozvoj medzinárodných 
vzdelávacích a vedecko-výskumných aktivít. 
 

Erasmus – štúdium a odborné stáže 

 

Vyhodnotenie úloh v roku 2017 a v roku 2018 

 

V akademickom roku 2016/2017 uskutočnili študenti SPU v rámci Erasmus+ celkovo 206 mobilít, z toho 
74 mobilít sa realizovalo za účelom štúdia a 132 mobilít za účelom stáže. Najväčší počet študijných mobilít 
uskutočnili v Českej republike (18), Poľsku (12), Španielsku (10) a v ďalších krajinách v nasledovnom 
poradí: Lotyšsko (5), Írsko (4), Fínsko (4) Rakúsko (3), Taliansko (3), Portugalsko (3), Nemecko (2), Rusko 
– KA107 (2), Belgicko (1), Chorvátsko (1), Island (1) a Slovinsko (1). Jednotlivé fakulty SPU vyslali 
nasledovné množstvo študentských mobilít na štúdium: FEM – 41, FZKI – 14, FAPZ – 7, FEŠRR – 6, TF 
– 5 a FBP – 1. 

Najväčší počet mobilít na stáž sa uskutočnil opäť v Českej republike (88), Španielsku (17) a v ďalších 
krajinách v nasledovnom poradí: Rakúsko (4), Taliansko (4), Maďarsko (3), Fínsko (2), Malta (2) Poľsko 
(2), Portugalsko (2), Nemecko (1), Dánsko (1), Veľká Británia (1), Chorvátsko (1), Írsko (1), Lotyšsko (1), 
Nórsko (1), a Slovinsko (1). Jednotlivé fakulty SPU vyslali nasledovné množstvo študentských mobilít na 
stáž: FAPZ – 76, FBP – 21, FEM – 13, FZKI – 11, FEŠRR – 6 a TF – 5. 

 

V akademickom roku 2017/2018 uskutočnili študenti SPU v rámci Erasmus+ celkovo 210 mobilít, z toho 
64 mobilít sa realizovalo za účelom štúdia a 146 mobilít za účelom stáže. Najväčší počet študijných mobilít 
uskutočnili v Poľsku (15), v Českej republike (11), Španielsku (8) a v ďalších krajinách v nasledovnom 
poradí: Lotyšsko (5), Írsko (3), Portugalsko (3), Slovinsko (3), Fínsko (2), Holandsko (2), Maďarsko (2), 
Nemecko (2), Rakúsko (2), Rusko - KA107 (2), Cyprus (1), Chorvátsko (1), Island (1) a Turecko (1). 
Jednotlivé fakulty SPU vyslali nasledovné množstvo študentských mobilít na štúdium: FEM – 40, FEŠRR 
– 7, FAPZ – 5, FZKI – 5, FBP – 4 a TF – 3.  

Najväčší počet mobilít na stáž sa uskutočnil v Českej republike (79), Španielsku (23) a v ďalších krajinách 
v nasledovnom poradí: Poľsko (10), Nemecko (4), Portugalsko (4), Veľká Británia (4), Belgicko (3), 
Rakúsko (3), Cyprus (2), Fínsko (2), Rumunsko (2), Taliansko (2), Dánsko (1), Grécko (1), Chorvátsko 
(1), Írsko (1), Lotyšsko(/1), Maďarsko (1), Malta (1), Švédsko (1). Jednotlivé fakulty SPU vyslali 
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nasledovné množstvo študentských mobilít na stáž: FAPZ – 71, FBP – 30, FEM – 26, FEŠRR – 9, FZKI 
– 6 a TF – 4. 

 

− Príprava a podanie žiadosti na realizáciu mobilít v  Erasmus+ aktivita KA103 Mobility jednotlivcov 
a aktivita KA107 Mobility jednotlivcov medzi krajinami programu a partnerskými krajinami (marec 
2017, február 2018). Splnené. 

− Komplexná administrácia mobilít vyslaných i prijatých  študentov a zamestnancov v rámci Erasmus+ 
KA103 Mobility jednotlivcov a  KA107 Mobility jednotlivcov medzi krajinami programu a partnerskými 
krajinami (podľa administratívnej príručky projektu, projekt 2016: predpokladaný počet mobilít: 
študenti 100 štúdium, 115 stáž, 35 pracovníkov na výučbu, 30 pracovníkov na stáž projekt 2017: 
predpokladaný počet mobilít: študenti 92 štúdium, 123 stáž, 79 pracovníkov na výučbu alebo 
školenie). Splnené. 

− Propagácia programu Erasmus+  prostredníctvom Informačných stretnutí, prezentácií pre študentov 
1. ročníka v rámci Úvodu do štúdia, aktivít organizovaných pre zahraničných a slovenských 
študentov v rámci Študentských dní Nitrianskych univerzít a Nitrianskych univerzitných dní (účasť 
a organizácia tradičných podujatí). Splnené. 

− Administratívne zabezpečenie uzatvárania nových bilaterálnych zmlúv v rámci programu Erasmus+ 
a propagácia SPU prostredníctvom zasielania informačných materiálov na zahraničné univerzity, 
resp. na informačné dni organizované zahraničnými univerzitami (nadviazanie/obnovenie 
spolupráce s univerzitami - severské krajiny). Splnené. 

− Uzatvárať najmä zmluvy s univerzitami, ktoré ponúkajú výučbu v AJ. Na identifikovanie takých 
univerzít využívať Erasmus+ mobilitu zamestnancov na výučbu, resp. na školenie.  

− Zabezpečenie informačných materiálov a propagačných predmetov. Splnené. 
 

Univerzitné vzdelávacie programy a projekty 

 

Vyhodnotenie úloh v roku 2017 a v roku 2018 
Okrem programu Erasmus+ aktivity KA1 študovalo na SPU v roku 2017 množstvo študentov v rámci iných 
programov (Erasmus + aktivita KA2, Erasmus Mundus, CEEPUS), resp. v rámci inej bilaterálnej a 
fakultnej spolupráce.  

V akademickom roku 2016/2017 tak bolo prijatých na SPU 103 zahraničných študentov v rámci týchto 
programov a vyslaných 37 študentov SPU do zahraničia. 
 
V akademickom roku 2017/2018 SPU v Nitre prijala celkovo 167 študentských mobilít za účelom štúdia a 
stáže. SPU prijala študentov z 27 krajín sveta v nasledovnom poradí od najvyššieho počtu študentov na 
krajinu: Poľsko (38), Belgicko (18), Španielsko (15), Francúzsko (14), Taliansko (12), Česko (11), Turecko 
(7), Rusko (7), Chorvátsko (6), Kolumbia (5), Kazachstan (5), Rumunsko (4), Nórsko (4), Lotyšsko (3), 
Salvádor (2), Litva (2), Grécko (2), Fínsko (2), Čína (2), Uzbekistan (1), Srbsko (1), Nemecko (1), 
Nikaragua (1), Mexiko (1), India (1), Irán (1), Bulharsko (1).  
Čo sa týka rozloženia mobilít na fakulty SPU, najviac mobilít z celkového počtu 167 sa uskutočnilo na 
FZKI – 40 a FEM – 34. Ostatné fakulty prijali nasledovné počty mobilít: FAPZ – 27, FEŠRR – 24, FBP - 
23 a TF – 19. Zahraničné mobility sa pritom realizovali v rámci viacerých programov – bilaterálna 
spolupráca – 6, Ceepus – 18, Erasmus+ – 112, Erasmus Mundus – 8, Národný štipendijný program - 1 a 
v rámci inej spolupráce – 22. 
 

− Administratívna podpora pobytov študentov a zamestnancov prijatých na fakultách SPU v rámci 
iných programov a projektov bilaterálnej spolupráce (prijať 60 študentov). Splnené. 

− Administratívne zabezpečenie uzatvárania nových bilaterálnych zmlúv (10 zmlúv). Splnené. 
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− Propagácia SPU prostredníctvom zasielania informačných materiálov na zahraničné univerzity, resp. 
informačné dni organizované zahraničnými univerzitami (tradičné podujatia). Splnené. 

 

Medzinárodné asociácie a akademické združenia 

 

Vyhodnotenie úloh v roku 2017 a v roku 2018 
 

Aj roku 2018 sa SPU zamerala na aktívnu medzinárodnú spoluprácu prostredníctvom členstva univerzity 
v medzinárodných organizáciách a asociáciách, ktoré vytvárajú podmienky pre zapájanie sa do 
medzinárodných projektov, k získavaniu nových informácií, či už o najnovších trendoch vo vývoji vysokých 
škôl, o trendoch vo vzdelávaní, ale aj vo výskume. 

 

V roku 2017 a 2018 bola SPU v Nitre členom týchto medzinárodných organizácií: 

 

VUA - Visegrad University Association (Vyšehradská univerzitná asociácia) 

Združuje 60 univerzít z 23 krajín. Úlohou asociácie je prepojiť partnerské univerzity s cieľom vytvoriť 
kvalitné podmienky pre vzdelávanie a výskum a iniciovať užšiu spoluprácu krajín Vyšehradskej skupiny 
a kooperujúcich regiónov. 

 

EUA - European University Association (Európska univerzitná asociácia) 

Asociácia zastupuje desiatky významných univerzít Európy a jej členovia majú prístup k aktuálnym 
informáciám z akademického prostredia. EUA je oficiálnym zástupcom vysokoškolského sektora  
v Bolonskom procese. EUA hrá podstatnú úlohu vo formovaní budúceho vysokoškolského vzdelávania  
v Európe. 

 

DRC – Danube Rector´s Conference (Dunajská rektorská konferencia) 

DRC v súčasnosti združuje viac ako 50 univerzít z 13 krajín. Za cieľ si kladie zvýšiť všeobecnú úroveň 
študijných výsledkov a podporu mobilít, znížiť náklady na terciálne vzdelávania a mieru predčasného 
ukončenia štúdia, ako aj podporiť multilaterálnu regionálnu spoluprácu. 

 

Dunajský vedomostný klaster 

Klaster sa zameriava na zvyšovanie kvality života a blahobytu občanov, na rozvoj našich regiónov nielen 
v oblasti vody, životného prostredia, dopravy a konektivity, ale aj v oblasti ekonomicko-sociálneho rozvoja. 

 

ASECU - Association of Economic Universities of South and Eastern Europe and the Black Sea 
Region (Asociácia univerzít južnej a východnej Európy a čiernomorského regiónu) 

Združuje verejné vysoké školy ekonomického zamerania z daných regiónov. Zameriava sa na vzájomnú 
výmenu učebných osnov, myšlienok a názorov, ponúka možnosť výmenných pobytov pre študentov 
inžinierskeho a doktorandského štúdia ale aj pedagógov a odborných pracovníkov. 

 

IAU – International Association of Universities (Medzinárodná asociácia univerzít) 

Založená v UNESCOM v roku 1950, združuje vysokoškolské inštitúcie a organizácie z približne 150 krajín. 
Spolupracuje s rôznymi medzinárodnými, regionálnymi a národnými orgánmi činnými v oblasti vyššieho 
vzdelávania. 

 



15 

 

ICA / CASEE – Association for European Life Science Universities (Asociácia európskych univerzít 
poľnohospodárskeho zamerania) 

Sieť viac ako 60 vysokých škôl so zameraním na poľnohospodárstvo, potravinárstvo, prírodné zdroje, 
rozvoj vidieka a životné prostredie. Cieľom asociácie je zvýšiť úspešnosť partnerských organizácií na 
medzinárodnom trhu, a vytvoriť priaznivé prostredie pre zdieľanie skúseností a podporu spolupráce.  
V rámci asociácie sa SPU zúčastňuje workshopov a konferencií zameraných na rozvoj medzinárodných 
vzťahov a spolupráce univerzít. 

 

Asociácia ISEKI Food (Integrating Food Science and Engineering Knowledge Into the Food Chain) 

K hlavným cieľom asociácie patrí zriadenie a udržiavanie siete univerzít, výskumných ústavov  
a spoločností zameraných na potravinársku sieť, podpora synergie medzi výskumom, 
vzdelávaním/výučbou a priemyslom. Rozvoj virtuálnej spoločnosti expertov v potravinárskej oblasti  
v nadväznosti na širokú verejnosť. Vytvorenie zmluvného sieťového prepojenia medzi partnermi, podpora 
mobility študentov a pracovníkov. 

 

Národné Centrum Programu Baltickej Univerzity na SPU 

Program baltickej Univerzity (BUP) vytvára sieť viac ako 230 univerzít, ktoré sú sústredené v krajinách 
okolo baltického mora, resp. pretekajú cez tieto krajiny rieky, ktoré do Baltického mora ústia. BUP sa 
zameriava na otázky trvalo udržateľného rozvoja, ochrany životného prostredia a demokracie v regióne. 

 

− Angažovať univerzitu vo významných medzinárodných univerzitných asociáciách a odborných 
akademických združeniach (aktívne pôsobenie v aktuálnych asociáciách a združeniach, zapojenie 
sa do aktuálnych štruktúr, ktoré ponúknu nové kontakty a rozvoj). Priebežne sa plní. 

− Aktívne vytváranie akademických vzťahov medzi pedagógmi a výskumníkmi formou organizovania 
medzinárodných seminárov pod záštitou SPU (ESMU, EAAE, EIBA, ICA, EFITA, CASEE, DRC, EUA 
a iné).  Priebežne sa plní. 

− Organizovanie podujatí na najvyššej úrovni, čo umožní podpísanie oficiálnych univerzitných zmlúv 
o spolupráci (3/rok). Splnené. 
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Informatizácia 

 
Cieľom je rozvoj: 

− počítačovej siete SPU, 

− bezpečnosti a ochrany, 

− centrálnych serverov a sieťových služieb, 

− informačného systému UIS, 

− techniky v posluchárňach a v aule. 
 
 

Implementácia nového komplexného univerzitného informačného systému 

 

Vyhodnotenie úloh v roku 2017 a v roku 2018 
 

Prebehla úprava modulu „registratúra“ v UIS,  úprava Registratúrneho poriadku a Registratúrneho plánu. 
Postupne sa zavádzala nová registratúra, v prvom kroku manuálna a následne elektronická. Automatické 
spracúvanie  správ cez E-schránku do elektronickej registratúry – bolo v prípravnej fáze. 

Boli  zavedené :  

− bezpečnejšie heslá pre prístup do UIS v súvislosti s prípravou na zabezpečenie nariadenia GDPR 
Europskej únie,  

− jednoduchý elektronický súhlas so spracovaním a zverejňovaním osobných údajov, 

− pre elektronické prieskumy – možnosť kopírovať prieskum a predĺžiť obdobie trvania, 

− úprava programov pre prechod na DESFire karty. 

 

Investície do technického a programového vybavenia a definovanie licenčnej politiky 

 
Vyhodnotenie úloh v roku 2017 a v roku 2018 

 

− Boli nakúpené a prebehla výmena a montáž nových prístupových bodov Wifi v celom areály SPU. 

− Obstarali a pripojili sa nové objednávacie zariadenia v školských jedálňach. 

 

Informačná bezpečnosť 

 
Vyhodnotenie úloh v roku 2017 a v roku 2018 

 

− Vypracovanie revízie bezpečnostnej politiky, t. j. audit informačnej bezpečnosti, súčasný stav, 
aktualizácia bezpečnostných smerníc, evidenčných listov informačných systémov, zápisy z kontrol, 
audit dodržiavania bezpečnostných štandardov. Ročné školenia zamestnancov k Zákonu o ochrane 
osobných údajov. Splnené 
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Univerzitný web a informačné zdroje pre verejnosť, študentov a pracovníkov SPU 

 
Vyhodnotenie úloh v roku 2017 a v roku 2018 
 

− Postupné prepracovanie webových stránok univerzity a jej súčastí tak, aby sa prispôsobovali pre 
optimálne zobrazenie a prácu na tabletoch a dotykových telefónoch – responzívny web-design. Ide 
o prácu na dotykových displejoch a zobrazenie informácie na displejoch menších ako 10 palcov a aj 
o modernizáciu grafického dizajnu. 

 
Úlohy boli splnené, spolu s aktualizáciou prebehla aj úprava šablóny stránok a bol 
implementovaný responzívny dizajn, ktorý umožňuje jednoduchšie prehliadanie stránok 
prostredníctvom zariadení s menším displejom ako sú napr. smartfóny, alebo tablety 
 

Informačná gramotnosť, e-learning a elektronické publikovanie 

 
Vyhodnotenie úloh v roku 2017 a v roku 2018 
 

− Zabezpečiť  zvýšenie využívania cloudových služieb Office365, ktoré sa osvedčili na univerzite. Ide 
nielen o oblasť emailu, ale aj o používanie univerzitného cloudového úložiska súborov a ich 
zdieľania  ale  aj ďalších sieťových služieb. Týmto je možné odbúrať mnohé obmedzenia doteraz 
zaužívanej praxe pri elektronickej komunikácii akademickej obce a pri pedagogickej činnosti. 

 
Úlohy boli splnené, uskutočnili sa školenia a semináre na tému využívania cloudových služieb 
Office365 
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Technický a materiálny rozvoj 

 
Strategický cieľ na obdobie rokov 2016 - 2022 
Vytvoriť moderný univerzitný areál a priestor konkurencieschopný v medzinárodnom kontexte, ktorý plne 
zabezpečí komfortné zázemie na realizáciu kľúčových aktivít, všestranný rozvoj osobnosti študenta 
a stimulujúce zázemie pre zamestnancov. 

 

Zlepšenie kvality ubytovacích a stravovacích služieb 

 
Vyhodnotenie úloh v roku 2017 a v roku 2018 

 
(2017) 

− Zvýšenie úrovne a kvality ubytovania študentov. 

− Pokračovanie s modernizáciou ubytovania na ďalších poschodiach ŠD Mladosť a primerane aj na 
ostatných ŠD. 

V roku 2017 sa pokračovalo v zlepšovaní kvality ubytovacích služieb pre študentov pre zvýšenie 
ubytovacieho komfortu bola vykonaná kompletná rekonštrukcia izieb a chodby na štvrtom 
poschodí v ŠD Mladosť, kde sa kompletne menila elektroinštalácia, podlahy ,omietky a vymieňal 
sa celý nábytok, do izieb sa už zabudovali aj chladničky.  

Študenti dostali nové protialergické lôžkoviny a samozrejme aj nové posteľné návliečky. Okrem 
bežnej údržby boli v ŠD A. Bernoláka prerobené dve nevyužité miestnosti po rozhlasovom štúdiu 
na  izbu pre imobilných spolu so sociálnym zariadením. 

Pre zlepšenie bezpečnosti boli v  okolí ŠD A. Bernoláka namontované ďalšie kamery. Čiastočne 
bolo opravené vonkajšie vstupné schodište. 

Pre zlepšenie hygieny boli vykonané maliarske práce na štyroch poschodiach ND, vykonali sa 
komplexné vysprávky a maľovanie (študentské izby, sociálne zariadenia, kuchynka študovňa, TV 
miestnosť) chodieb o objeme 61 887,86 €.  

 

V rámci investičnej činnosti SPU v roku 2017 sa realizovali najmä nasledovné aktivity:  

− Rekonštrukcia spoločenskej miestnosti ŠD Mladosť (KV) 
Bola rekonštruovaná spoločenská sála ŠD Mladosť. Uskutočnila sa výmena podlahy za 
veľkoplošné dubové parkety, inštalovaná bola zvuková izolácia a bola vyhotovená deliaca stena 
medzi sálou a jedálňou.  Čerpanie v roku 2017 153 578,00 €. 

− Rekonštrukcia izieb v ŠD Mladosť – 4. poschodie (KV). Čerpanie v roku 2017 171 461,00 €  

− Rekonštrukcia ŠD Akademická ulica /izba pre imobilných/ (KV). Čerpanie v roku 2017 15 663,00 € 
 
(2018) 
V rámci pridelenej dotácie z MŠ SR na rekonštrukciu internátov za účelom zlepšenia kvality ubytovacích 
boli v roku realizované investičné akcie v celkovej výške 464 315,- €m,  a to : 

− Rekonštrukcia izieb a študovní na 3. poschodí bloku C na ŠD Mladosť vo výške 150 tis. € 

− Vypracovanie PD a realizácia strechy bloku C na ŠD Mladosť vo výške 75,5 tis. € 

− Energetický audit pre CUŠ – blok D na ŠD Mladosť vo výške 5 640,00 € 

− Vypracovanie PD a rekonštrukcia nástupného schodiska v ŠD A. Bernoláka vo výške 117 tis € 

− Vypracovanie PD na rekonštrukciu izieb na ŠD Nová Doba vo výške 35,4 tis. € 

− Výmena nábytku na izbách na 3. poschodí a na študovniach na ŠD Mladosť vo výške 80,6 tis. €. 
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V rámci zvyšovania kvality ubytovania boli zo zdrojov SPU v roku 2018 zrealizované vykonané práce: 

− Vypracovanie PD na zníženie energetickej náročnosti na ŠD A. Bernoláka vo výške 45 tis € 

− Projektová príprava pre vypracovanie realizačnej PD na rekonštrukciu ŠD Pribina vo výške 19,5 tis. 
€ 

− Nákup paplónov a vankúšov vo výške 12 tis. € 

− Nákup nových postelí, stoličiek a matracov vo výške 30 tis. € 

− Maľovanie vo výške 30 tis. € 
 

Zlepšenie technického stavu objektov a infraštruktúry  

 
Vyhodnotenie úloh v roku 2017 a v roku 2018 
 

− udržiavanie výsledkov projektov zabezpečením pravidelnej údržby a obnovy objektov na dosiahnutie 
dlhodobého a efektívneho plnenia funkcií modernizovanej infraštruktúry, využívanie ABT na 
realizáciu špičkového aplikovaného výskumu. 

V rámci VC ABT bolo zriadených 30 nových laboratórií, z toho 3 integrované (mikroskopických 
analýz, genetických analýz, spektroskopických analýz), ostatné pracoviská sú organizačne 
začlenené do 6 oddelení, ktoré sú v gestorstve jednotlivých fakúlt SPU v Nitre. K 31. 12. 2017 
pracovalo vo Výskumnom centre AgroBioTech 17 zamestnancov, z toho: 8 vedeckovýskumných 
zamestnancov 2 odborní zamestnanci vo výskume, 1 zamestnanec vo výskume, a 6 ostatných 
(vedenie, administratíva a technické zázemie). VC ABT – je celouniverzitné pracoviskom, ktoré je 
otvoreným pracoviskom, a infraštruktúra VC ABT môže byť využívaná pracoviskami SPU a inými 
subjektmi výskumu a vývoja na výskum. V rámci 30 špecializovaných laboratórií VC ABT bolo v 
roku 2017 zaregistrovaných 138 pedagogických a vedeckovýskumných zamestnancov SPU, ktorí 
sú kmeňovými pracovníkmi jednotlivých fakúlt SPU, a vo VC ABT ako odborní riešitelia realizovali 
svoje vedeckovýskumné aktivity. Okrem nich vo VC ABT riešilo svoje záverečné práce (aj 
čiastočne) aj 59 doktorandov. V roku 2017 bolo ukončených a úspešne obhájených spolu 100 
záverečných prác, v ktorých bolo uvedené poďakovanie VC ABT. Súčasne so vznikom 
Výskumného centra AgroBioTech bolo vytvorené aj špecializované pracovisko s názvom 
Transferové centrum SPU. Údržba objektu ABT sa realizuje priebežne. 

− prechod z parného systému vykurovania na teplovodný systém s posúdením využitia obnoviteľných 
zdrojov energie -  štúdiu spracováva ZSE - koncepcia zásobovania teplom hlavného areálu SPU 
Nitra so zreteľom na fakt, že podstatná časť budov areálu je vyhlásených za národnú kultúrnu 
pamiatku. Zámer budovania jednotlivých kotolní, ktoré sa javia z hľadiska celoročnej prevádzky 
efektívnejšie hlavne v oblasti prípravy TUV, budú konfrontované v  tejto štúdii s úsporou investičných 
nákladov pri využití stavebných objektov súčasného tepelného hospodárstva. Po prehodnotení 
štúdie sa zvolia nasledovné kroky. 

V roku bola vypracovaná štúdia ZSE s návrhmi opatrení na ich realizáciu v celkovej výške cca 
3 000 000 € s úsporou energie 30-40 000,- €/rok. Realizácia projektu nebola uskutočnená. 

− izolácia malého a veľkého bazéna pred aulou, rekonštrukcia obkladov a zariadenie na úpravu vody 
v týchto bazénoch. 

V roku 2017 sa realizovali práce na prípravu PD, v rámci ktorých boli vykonané monitorovacie vrty, 
bolo vyžiadané stanovisko KPÚ k návrhu na rekonštrukciou súčasti NKP a  bol zhodnotený 
technický stav diela.  PD na komplexnú a kompletnú rekonštrukciu zrkadliska pred aulou je 
zrealizovaná . 

− Odborná rekonštrukcia interiérov jednotlivých pavilónov.  
Komplexná rekonštrukcia interiérov jednotlivých pavilónov v rokoch 2017 a 2018 nebola 
zrealizovaná 
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− Rekonštrukcie vnútorných rozvodov (elektrika, voda , plyn, kanalizácia. 
Komplexná rekonštrukcia vnútorných rozvodov v rokoch 2017 a 2018 nebola zrealizovaná. 

− Rekonštrukcie elektrických rozvodov v aule a modernizáciu osvetlenia a ozvučenia na súčasný 
štandard. 

Komplexná rekonštrukcia elektrických rozvodov v aule a modernizácia osvetlenia a ozvučenia 
v rokoch 2017 a 2018 nebola zrealizovaná. 

 

− Príprava realizácie rekonštrukcie fasád objektov areálu SPU – národnej kultúrnej pamiatky. Verejné 
obstarávanie dodávateľa PD, realizácie a zabezpečenie financií. 

Príprava PD rekonštrukcie fasád objektov areálu SPU v rokoch 2017 a 2018 nebola zrealizovaná. 

− Zhodnotiť rezervy a vyhľadávať možností na zlepšovanie materiálnych, technických 
a vybavenostných podmienok pre každodenný život študentov a zamestnancov SPU. Priebežne sa 
plní. 

− Zosúladenie evidencie a pasportizácie objektov SPU, aktualizácia. Priebežne sa plní. 

− Optimalizovať prevádzku pracovísk a efektivizovať využívanie priestorov. Priebežne sa plní. 

− Zabezpečiť VO na dodávateľa a realizáciu objektu archívu a knižnice SPU v hlavnom areáli  
a rekonštrukcie spoločenskej sály v ŠD Mladosť. 

Vybudovanie archívu v priestoroch centrálneho campusu SPU v Nitre. Čerpanie v roku 2017 
predstavuje čiastku 94 778,00 €. Bola vypracovaná projektová dokumentácia (26 570,00 €) a bola 
zahájená výstavba archívu a knižnice v priestoroch centrálneho areálu SPU v Nitre. 

− Zabezpečiť bezpečnosť a efektívnu komunikáciu v priestoroch univerzity – cestná sieť, parkovacie 
plochy, chodníky, kontrola a monitoring objektov podľa možností. 

Výstavba chodníka : Čerpanie v roku 2017 predstavuje čiastku  31 082,00 €. V rámci sprístupnenia 
areálu z pavilónu Q na Nábreží mládeže priamym prepojením s hlavným campusom SPU bolo 
vybudované oplotenie spojovacej komunikácie  pavilónu Q, ktorá bola predĺžená z hlavného 
areálu. Zároveň bol vybudovaný chodník okolo výbehu zvierat. 

Montáž a doplnenie areálového osvetlenia. Neosvetlené časti hlavného areálu za pavilónom CH 
boli vybavené osvetlením a dobudovalo sa osvetlenie novej spojovacej komunikácie hlavného 
areálu a pavilónu Q. Čerpanie v roku 2017 predstavuje čiastku  38 865,00 € 

Osvetlenie chodby k pavilónu CH. Z dôvodu bezpečnosti pohybu osôb bolo doplnené osvetlenie 
chodby o LED zdroje iniciované snímačom stmievania. Čerpanie v roku 2017 predstavuje 2 755,00 
€ 

− Zabezpečiť realizáciu tieniacich systémov oslnených presklených plôch obvodovej konštrukcie na 
pavilóne Technickej fakulty SPU. 

Čerpanie v roku 2017 bolo  20 025,00 €.  Z dôvodu zníženia osvitu a tepelného zaťaženia miestností 
TF boli jej okná prvotne vybavené tieniacimi žalúziami. 

Ďalšie aktivity realizované v rokoch 2017 a 2018: 

− V roku 2017 sa úspešne realizoval na SPU v Nitre rozvojový projekt Rozvoj informačných technológií 
v kontexte cieľov dlhodobého zámeru SPU v Nitre (004SPU-2-3/2016) financovaný MŠVVaŠ SR vo 
výške 185 700,00 €. Ciele projektu boli v súlade s dlhodobým zámerom a podarilo sa ich naplniť 
prostredníctvom 4 aktivít:  

o Aktivita Modernizácia IT prostriedkov a zariadení pre výučbu prispela k zvýšeniu kvality 
prostredia univerzity a dotýka sa všetkých 6 fakúlt. Zavedenie modernej techniky  
a technológií, ktoré svojimi parametrami vyhovujú najmodernejším štandardom  
a požiadavkám, prispeje k zvýšeniu kvality pedagogického procesu na fakultách  
s orientáciou výučby na kľúčové kompetencie absolventov, ktoré zodpovedajú 
požiadavkám praxe. Na fakultách boli zmodernizované cvičebne určené na počítačom 
podporovanú výučbu, prednáškové miestnosti a laboratóriá.  
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o Aktivita Modernizácia kamerových systémov kontroly priestorov SPU: realizáciou došlo 
k zmodernizovaniu kamerového systému v areáli univerzity, ktorý účinne zefektívňuje 
monitoring a zvyšuje bezpečnosť. 

o Aktivita Rozvoj bezdrôtovej siete SPU umožnila inštalovať zariadenia zabezpečujúce 
kvalitnú dostupnosť siete.  

o Aktivita Modernizácia technického vybavenia auly SPU umožnila zmodernizovanie 
technického vybavenia auly a zlepšenie úrovne ozvučenia priestoru. 

− Jedným zo strategických cieľov SPU  Nitre v dlhodobom zámere je vytvoriť moderný univerzitný areál 
a priestor konkurencieschopný v medzinárodnom kontexte, ktorý plne zabezpečí komfortné zázemie 
na realizáciu kľúčových aktivít, všestranný rozvoj osobnosti študenta a stimulujúce zázemie  pre 
zamestnancov. 

− V rámci investičnej činnosti SPU sa v roku 2017 realizovali aktivity:   
o Rekonštrukcia rozvodov pitnej vody v areáli SPU. Čerpanie v roku 2017 predstavuje 

čiastku  17 961,00 €. Bol vymenený hlavný rozvod pitnej vody od pôvodného hydrantu 
za spojovacou chodbou až po pavilón RI, kde bola osadená oddeľovacia armatúra pre 
možnosť zastavenia dodávky vody pre objekty SPU za Botanickou záhradou. 

o Zateplenie a výmena okien budovy FZKI, v ktorej sídlia Katedry ovocinárstva, vinárstva 
a vinohradníctva a zeleninárstva. Čerpanie v roku 2017 predstavuje čiastku 51 425,00 €.  

o Rekonštrukcia a modernizácia priestorov a laboratórií Katedry chémie v pavilóne CH. 
Čerpanie v roku 2017 predstavuje čiastku 25 000,00 €. Pre potreby laboratórnych prác 
boli upravené nevyužívané suterénne priestory v pavilóne CH.  

o Rekonštrukcia časti budovy BA Katedry hygieny a bezpečnosti potravín. Čerpanie v roku 
2017 predstavuje čiastku 26 569,71€. Zabezpečila sa realizácia prvej etapy zateplenia 
objektu výmenou okien za okná s lepším koeficientom prestupu tepla. 

o Rekonštrukcia strechy KŠZ. Pôvodná degradovaná krytina koniarne, ktorá počas zrážok 
presakovala bola nahradená novou čiastočne zateplenou krytinou.  Čerpanie v roku 2017 
predstavuje čiastku 23 937,00 € 

o Nákup pozemkov katastrálne územie Kolíňany. Čerpanie v roku 2017 predstavuje 
čiastku  59 685,00 €. 

o Obnova elektronického stravovacieho systému. Čerpanie v roku 2017 predstavuje 
čiastku  30 390,00 €    

o Dopravný prostriedok Peugeot Boxer. Čerpanie v roku 2017 predstavuje čiastku 30 
202,00 €. 

o Ostatné dopravné prostriedky /vlečka, vozík/. Čerpanie v roku 2017 predstavuje čiastku 
12 346,00 €    

o Projektové dokumentácie. Čerpanie v roku 2017 predstavuje čiastku 24 468,00 €    
o Kamerový systém v areály SPU : čerpanie: 11 926 €. 

 
V rámci investičnej činnosti SPU sa v roku 2018 realizovali aktivity: 

o Vypracovanie PD na kompletnú rekonštrukciu bazénov pred aulou SPU za 17,7 tis. € 
o Nákup technologického vybavenia vínneho hospodárstva na VPP v Oponiciach za 69,2 

tis. € 
o Oprava okien, výťahov, vodovodného potrubia, žalúzií, podláh študovní, kamerového 

systému a i sa na študentských domovoch SPU investovala čiastka vo výške cca 55 tis 
€ 

o Oprava strechy prístavby KOVV FZKI vo výške 10,5 tis € 
o Inštalácia systému indikácie uniku plynu na Katedre mikrobiológie FBP vo výške 8 tis. € 
o Oprava – výmena lán výťahu v pavilóne T hlavného areálu SPU  vo výške 7,5 tis. € 
o výmenu výmenníkov na prípravu teplej úžitkovej vody vo výmenníkových staniciach 

pavilónov „Ch a Z“ SPU Nitra vo výške 17,9 tis. € 
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o Oprava havarijného stavu vodovodnej prípojky pred Katedrou špeciálnej zootechniky 
areálu SPU vi výške 6,5 tis. € 

o Oprava potrubia a zapojenia čerpadla v čerpacej stanici jazera BZ – 5 tis. € 
o Oprava vonkajšej a vnútornej kanalizácie budovy Katedry hygieny a bezpečnosti potravín 

11 tis. € 
o Výstavba pergoly v Botanickej záhrady SPU Nitra – 21 tis. € 
o Stavebné úpravy objektu KOVV – začaté v r.2017 101 tis. € 
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Športový rozvoj  

Poslaním Centra univerzitného športu (CUŠ) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre je 
prostredníctvom praktických skúseností integrovať a dopĺňať poslanie našej univerzitnej inštitúcie vo 
výchovných a vzdelávacích aktivitách, ktoré podporujú zdravé a aktívne životné štýly, posilňujú zmysel 
komunity, pôsobia na osobnostný rast v oblasti riadenia a zručností spolupráce a výrazne podporujú 
snahu o dokonalosť. 

Realizácia uvedeného poslania sa uskutočňuje rozmanitými spôsobmi: 

− ponukou pohybových aktivít v rámci voliteľného predmetu študijných plánov, 

− ponukou rekreačných športových aktivít na vnútrouniverzitnej ako aj medziuniverzitnej úrovni, 

− ponukou športových príležitostí na výkonnostnej a vrcholovej úrovni. 
Centru univerzitného športu sa darí v týchto oblastiach dosahovať pozitívne výsledky. 

 
Strategický cieľ na obdobie rokov 2016 - 2022: Oblasť športových aktivít 
V kontexte poslania SPU byť integrálnou súčasťou vzdelávacieho a výchovného poslania univerzity v 
duchu tradície a dedičstva, so snahou kvalitne poskytovať obsahovo relevantné programy telesnej 
výchovy, športové a rekreačné programy a aktivity pre študentov a zamestnancov, služby a zariadenia, 
ktoré budú: 

− podnecovať študentov, zamestnancov k harmonickému rozvoju a viesť zdravý a aktívny  život 

− poskytovať študentom - športovcom podmienky a príležitosti vyniknúť, 

− na akademickej pôde budovať komunitu vyznávajúcu filozofiu aktívneho a harmonického   života  a 
pomôcť jej rozvíjať kvalitnejší život na akademickej pôde, 

− priťahovať študentov a komunity na našu akademickú pôdu. 
 

Prostredníctvom inovácie pohybových aktivít zvyšovať záujem študentov o kreditnú formu 
telesnej výchovy : 

 
Vyhodnotenie úloh v roku 2017 a v roku 2018 
 
(2017) 

− CUŠ ponúklo 47 cvičení telesnej výchovy rôznorodých pohybových aktivít a jednu blokovú výučbu 
plážového volejbalu v letnom semestri, 

− 1.432 študentov denného štúdia prešlo kreditným štúdiom voliteľného predmetu telesná výchova, 

− Opätovné zaradenie tesnej výchovy – basketbal do ponuky športov, 

− Propagovanie pohybovej aktivity vo vzťahu k zdraviu človeka bolo venované v akcii „Fitness Day“, 
do ktorého sa zapojilo 82 študentiek. 

 
(2018) 

− CUŠ ponúklo 47 cvičení telesnej výchovy rôznorodých pohybových aktivít a 1 blokovú výučbu 
plážového volejbalu v letnom semestri 

− 1.322 študentov denného štúdia prešlo kreditným štúdiom voliteľného predmetu telesná výchova 

− Opätovné zaradenie tesnej výchovy – basketbal do ponuky športov 

− Propagovanie telesnej výchovy a pohybových aktivít bolo venované v 5.ročníku „Fitness Day“, do 
ktorého sa zapojilo 55 študentiek a študentov 
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Prostredníctvom riadiacich opatrení a v spolupráci so ZŠK Slávia SPU Nitra umožniť študentom 
využívať nekreditnú formu telesnej výchovy v podobe rekreačných aktivít : 

 
Vyhodnotenie úloh v roku 2017 a v roku 2018 
 
(2017) 

− CUŠ organizovalo športové súťaž  rekreačného športu vo volejbale, futbale a florbale na celoročnej 
báze 

− Do nekreditnej formy pravidelnej rekreačnej športovej činnosti bolo zapojených 178 študentov 

− V rekreačnej forme telesnej výchovy sa registruje 54 využívateľov Preukazu RMTV 

− Športový deň zamestnancov SPU je pravidelnou akciou na podporovanie využívania objektov CUŠ 
pre pohybové a rekreačné aktivity zamestnancov SPU 

− V rámci univerzitných dní sa naši študenti, zamestnanci  zúčastnili rôznorodých športových akcií 

− Naše športové kolektívy sa zúčastnili Finále Univerzít SR vo florbale, volejbale a futbale 

− Obnovenie existencie mužského basketbalu na SPU. 
 
(2018) 

− CUŠ organizovalo športové súťaž  rekreačného športu vo volejbale, futbale  na celoročnej báze 

− V rekreačnej forme telesnej výchovy sa registruje 78 využívateľov Preukazu RMTV 

− Športový deň zamestnancov SPU je pravidelnou akciou na podporovanie využívania objektov CUŠ 
pre pohybové a rekreačné aktivity zamestnancov SPU 

− Mladý olympionik v rámci letnej univerzity propaguje význam športu pre rozvoj mladej generácie 

− V rámci univerzitných dní sa naši študenti, zamestnanci  zúčastnili rôznorodých športových akcií 

− Naše športové kolektívy sa zúčastnili Akademických Majstrovstiev Slovenska vo florbale, volejbale 
a futbale 

− Obnovila sa činnosť študentského basketbalového družstva pôsobiaceho v 1.lige 

− Naša škola hostila Medzinárodný basketbalový turnaj EYBL, obdoba Champions League 
 

Športovo talentovaní študenti SPU môžu rozvíjať svoj talent na vrcholovej úrovni v basketbale, 
volejbale, florbale, a iných druhoch športu : 

− Zabezpečiť účasť našich športovcov na súťažiach Finále univerzít Slovenskej univerzity 2017 
v príslušných športových odvetviach. Splnené. 

− Umožňovať našim študentom – športovcom, v individuálnych druhoch športu, pre ktoré nie sú 
podmienky na SPU ( športová streľba, bežecké lyžovanie, vrcholové plávanie a iné ), plniť si svoje 
tréningové individuálne plány v športových objektoch CUŠ SPU Nitra. Splnené. 
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Vzťahy s verejnosťou 

V oblasti práce s verejnosťou sa kladie dôraz najmä na budovanie dobrého mena a pozitívneho obrazu 
SPU v Nitre, zvyšovanie a upevňovanie hrdosti zamestnancov, študentov a absolventov na príslušnosť k 
svojej alma mater, popularizáciu pedagogických, vedeckovýskumných, medzinárodných ako aj kultúrno-
spoločenských aktivít univerzity, realizáciu podujatí, výstav a informačných kampaní na získavanie 
študentov, vytváranie nadštandardných vzťahov s masovokomunikačnými prostriedkami a i. 

Masmediálnu politiku SPU v Nitre koordinuje Kancelária komunikácie a práce s verejnosťou (KKaPV). 
Zabezpečuje vydávanie spravodajcu Poľnohospodár, spoluprácu s médiami, poskytovanie informácií v 
zmysle zákona č. 211/2000 Z.z., prípravu propagačných materiálov a reklamných predmetov, tvorbu a 
rozširovanie obrazového archívu života na SPU, podieľa sa na organizovaní celouniverzitných podujatí, 
výstav a prezentácií pre širokú verejnosť. 

 
Strategický cieľ na obdobie rokov 2016 - 2022: Oblasť vzťahov s verejnosťou  
Intenzívne prezentovať obraz SPU v Nitre ako špičkovej modernej výskumnej  univerzity. 
 

Vydávanie spravodajcu Poľnohospodár  

Periodikum plní informačnú a propagačnú funkciu, spravodajsky a komentovane mapuje dianie na SPU. 
Poľnohospodár je v elektronickej verzii k dispozícii na webovej stránke www.polnohospodar.sk a na 
sociálnej sieti FB. 
 
Vyhodnotenie úloh v roku 2017 a v roku 2018 
 

− Zachovať  vysokú úroveň periodika, rozšíriť kolektív prispievateľov z radov študentov a doktorandov. 
Splnené. 

− Zvýšiť podiel inzercie. Splnené iba čiastočne. 

 

Masmediálna politika  

KKaPV priebežne poskytovala masmédiám informácie o pripravovaných podujatiach na SPU, pozývala 
zástupcov médií na odborné aj spoločenské podujatia organizované na SPU, informovala o nich na 
webovej stránke univerzity, stránkach Poľnohospodára, sociálnej sieti FB a aktuálne mapovala ich 
priebeh a výsledky. 
 
Vyhodnotenie úloh v roku 2017 a v roku 2018 
 

− Zintenzívniť spoluprácu s fakultami pri informovanosti. Splnené. 

 

Vydávanie propagačných materiálov a reklamných predmetov  

Kancelária pripravila návrh a zabezpečila výrobu reklamných predmetov v súlade s korporátnym dizajnom SPU v 
jednotnom farebnom prevedení. Časť predmetov sa použila na propagáciu pri veľtrhoch, výstavách a študentských 
aktivitách. 

 
Vyhodnotenie úloh v roku 2017 a v roku 2018 
 

− Zabezpečiť prezentačné video pre uchádzačov o štúdium. Splnené. 
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Organizačné zabezpečovanie podujatí v rámci SPU  

KKaPV v roku 2017 organizačne zabezpečila Akademický ples nitrianskych univerzít, akcie v rámci 
Nitrianskych univerzitných dní a Študentských dní nitrianskych univerzít, 59. imatrikulačný ples SPU, 
Nitriansku letnú univerzitu, benefičný koncert Vianočný dar a i.  
Aktívne sa podieľala na príprave a organizačnom zabezpečení prezentácie SPU počas celoslovenských 
výstav a veľtrhov Dni poľa, Agrokomplex, veľtrhov vzdelávania Akadémia & Vapac v Bratislave, 
Gaudeamus v Nitre, ProEduco v Košiciach a i. 
Časť podujatí sa už tradične uskutočnila v spolupráci s NSK, Mestom Nitra a UKF v Nitre. 
 
Vyhodnotenie úloh v roku 2017 a v roku 2018 
 
Univerzita sa počas roka 2017 zúčastnila nasledovných podujatí: 

− Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania GAUDEAMUS Nitra 
2017 Agrokomplex Nitra 

− Veľtrhu pomaturitného vzdelávania Akadémia & Vapac 2017, Bratislava 

− Medzinárodného veľtrhu vzdelávania PRO EDUCO v Košiciach 

− Výstavy pre končiacich stredoškolákov Kam na vysokú 2018  (Trnava, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, 
Prešov, Košice) 
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Vydavateľská činnosť  

SPU svoju vydavateľskú činnosť v prevažnej miere zabezpečuje prostredníctvom Vydavateľstva SPU  
v Nitre. Hlavným poslaním Vydavateľstva SPU (ďalej len „VES“) je organizačné zabezpečenie, redakčná 
úprava a technická realizácia vydávania publikácií, predovšetkým študijnej literatúry (učebnice, skriptá  
a študijná literatúra pre potreby celoživotného vzdelávania), vedeckej a inej odbornej literatúry 
(monografie, príručky, vedecké časopisy, zborníky). VES taktiež zabezpečuje tlač ďalších študijných a 
pracovných materiálov pre potreby jednotlivých pracovísk SPU v Nitre (ďalej len „SPU“). V súčasnosti 
VES ponúka autorom aj grafické spracovanie dokumentov pre elektronické publikovanie (CD nosiče, on-
line). 

Vydávanie publikácií sa riadi smernicou Plánovanie, tvorba, schvaľovanie a vydávanie publikácií  
v pôsobnosti SPU. Vydavateľstvo uzatvára s jednotlivými autormi zmluvy podľa ustanovení Zákona  
č. 618/2013 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších 
predpisov. 

Edičný plán neperiodických publikácií je zostavovaný na základe požiadaviek jednotlivých fakúlt 
univerzity. Periodické publikácie sú vydávané prostredníctvom vydavateľstva, ale aj na fakultnej úrovni. 
Časť časopisov je vydávaná aj online prostredníctvom vydavateľstva De Gruyter (redakčne spracované 
v domácom vydavateľstve). 

 
Strategický cieľ na obdobie rokov 2016 -2022 
Podpora vzdelávacích a vedeckovýskumných činností zabezpečovaných univerzitou modernými 
medzinárodne konkurencieschopnými formami a prostriedkami. 
 

Zabezpečiť pre študentov dostupnosť študijnej literatúry 

 
Vyhodnotenie úloh v roku 2017 a v roku 2018 
 
Tabuľka 5: Počty publikácií 2017 

  FAPZ FBP FEM FEŠRR FZKI TF spolu 

monografie 25 11 4 4   4 48 

učebnice 6 5 7 1   7 26 

skriptá 8 10 7 8 10 10 53 

odporúčaná literatúra 2 1 1 1 2 2 9 

zborníky 7 5 3 4 3 3 25 

spolu 48 32 22 18 15 26 161 

 
 

Tabuľka 6: Počty publikácií 2018 (stav k 28. 11. 2018) 

  FAPZ FBP FEM FEŠRR FZKI TF spolu 

monografie 19 3 0 1 1  2 26 

učebnice 5 6 8 2 2  4 27 

skriptá 9 13 6 2 4 7 41 

odporúčaná literatúra 5 3 4 3 8 2 25 

zborníky 11 4 1 3 6 4 29 

spolu 49 29 19 11 21 19 148 
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− Pružné zabezpečovanie požadovanej literatúry podľa požiadaviek z jednotlivých súčastí. Priebežne 
sa plní. 

− Orientácia na vydávanie študijnej literatúry základného významu, t. j. vysokoškolských učebníc, pre 
ľahšie pochopenie učiva, príp. jeho doplnenie o aktuality a zaujímavé informácie. Priebežne sa plní. 

− Pri nízkych nákladoch vydávaných publikácií uprednostniť elektronickú verziu. Priebežne sa plní. 

− Využívať možnosť tvorby príloh na CD nosičoch. Priebežne sa plní. 

− Vydávanie krátkodobej študijnej literatúry, predovšetkým návodov na cvičenia, a tak  vytvárať 
podmienky pre aktívnejšie sa zapájanie študentov na cvičeniach. Priebežne sa plní. 

− Vydávanie multimediálnych učebníc. Priebežne sa plní. 
 
Aktualizácia pre rok 2019: 
 
Úlohy: 

− Pružné zabezpečovanie požadovanej literatúry podľa požiadaviek z jednotlivých súčastí. Orientácia 
na vydávanie študijnej literatúry základného významu, t. j. vysokoškolských učebníc, pre ľahšie 
pochopenie učiva, príp. jeho doplnenie o aktuality a zaujímavé informácie.  

− Pri nízkych nákladoch vydávaných publikácií uprednostniť elektronickú verziu. 

− Využívať možnosť tvorby príloh na CD nosičoch. 

− Vydávanie krátkodobej študijnej literatúry, predovšetkým návodov na cvičenia, a tak  vytvárať 
podmienky pre aktívnejšie sa zapájanie študentov na cvičeniach. 

− Vydávanie multimediálnych učebníc. 
 

Zabezpečovať zverejňovanie výsledkov vedy a výskumu  

 
Vyhodnotenie úloh v roku 2017 a v roku 2018 
 

− Vydávanie vedeckých časopisov, s cieľom vytvoriť priestor pre publikovanie výstupov 
z vedeckého bádania. Priebežne sa plní. 

− Vydávanie monografií, predovšetkým vo svetových jazykoch. Priebežne sa plní. 

− Aktuálne vydávanie zborníkov z odborných a vedeckých podujatí organizovaných univerzitou a ich 
šírenie aj pre potreby odbornej praxe. Priebežne sa plní. 

 

Zlepšenie dostupnosti elektronických publikácií a budovanie elektronického archívu  

 
Vyhodnotenie úloh v roku 2017 a v roku 2018 
 

− Práce na zdokonaľovaní novej web stránky vydavateľstva v spolupráci s CIKT, s cieľom umožniť 
používateľom nájsť všetky elektronické výstupy na jednom mieste, čo bude zabezpečené či už 
fyzicky, alebo prelinkovaním na príslušné stránky v rámci univerzity, prípadne i mimo nej. Priebežne 
sa plní. 

− Pokračovať v práci na budovaní elektronického archívu vydávaných publikácií. Priebežne sa plní. 
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Knižnično-informačné služby  

 
Strategický cieľ na obdobie rokov 2016 - 2022 
Rozvíjať akademickú knižnicu a jej služby s ohľadom na meniace sa komunikačné prostredie. Vytvárať 
podmienky na to, aby mohla reagovať na zmeny v komunikácii odborných a vedeckých informácií, 
poskytovať prístup k informačným zdrojom vo všetkých formách a zabezpečiť dlhodobú ochranu tlačenej 
aj digitálnej produkcie univerzity. Podporovať pozíciu knižnice ako špecializovanej vedeckej knižnice pre 
oblasť poľnohospodárstva.   
 
Prioritou v odbornej oblasti sa, okrem štandardných činností, stala systematická akvizícia e-kníh, 
poskytovanie e-výpožičiek, hľadanie systémových riešení pre odborné knihovnícke spracovanie  
e-publikácií, resp. ich zaradenie do knižničného fondu v súlade s platnými štandardami a archivovanie. 
Všetko sú to nové typy činností a služieb, ktoré si okrem odborne zdatného personálu vyžadujú najmä 
kvalitné technické zázemie. Knižnica poskytovala fakultám poradenstvo v oblasti formálnych aspektov 
publikovania. Záujem bol najmä o problematiku identifikácie predátorských časopisov, hodnotenia kvality 
časopisov, publikačných štandardov, nástrojov na podporu publikovania a pod. Veľmi dobre pokračovala 
spolupráca s fakultami v informačnom vzdelávaní. Priebežne sa hodnotilo využívanie fondu a hľadali sa 
možnosti ako zlepšiť dostupnosť publikácií, ktoré má knižnica v obmedzenom počte exemplárov 
(spravidla iba v študovniach). Pokusne sa preto zaviedli tzv. víkendové výpožičky. Pri porovnávaní 
kvantitatívnych ukazovateľov sa naďalej menil pomer tradičných výkonových ukazovateľov a nových, 
súvisiacich s e-službami. Naďalej pretrvával záujem o knižnicu ako priestor na štúdium a relax. 
 

Zabezpečiť zber, dostupnosť a dlhodobú ochranu publikačnej produkcie univerzity v tlačenej aj 
digitálnej forme.  

 
Vyhodnotenie úloh v roku 2017 a v roku 2018 
 

− Bibliograficky spracovávať a sprístupňovať údaje o publikačnej činnosti zamestnancov univerzity 
v súlade s medzinárodnými štandardmi pre bibliografický popis a formátmi pre výmenu  informácií. 

− Budovať inštitucionálny repozitár ako nástroj dlhodobej archivácie  a sprístupňovania vedeckej 
produkcie univerzity. 

Sledovanie dostupnosti publikácií zamestnancov SPU a slovacikálnych publikácií so zameraním 
na poľnohospodárstvo v digitálnej forme sa zaradilo do pracovných postupov v oblasti akvizície, 
katalogizácie, evidencie publikačnej činnosti a systémovej podpory (digitálna knižnica). 
Viacúrovňový autorizovaný prístup používateľov k digitálnemu obsahu repozitára je technicky 
možný a pripravený – prostredníctvom knižnično-informačného systému. Celá agenda si vyžaduje 
nové kompetencie na strane knihovníkov ako aj definovanie nových pravidiel v oblasti evidencie 
a spracovania knižničného fondu, ktorých stanovenie je časovo náročnejšie ako sa 
predpokladalo, preto sa táto časť úlohy zatiaľ nerealizovala v úplnej miere. 

 

− Spracovať projekt inštitucionálneho repozitára (štandardy, procesy, formáty).   
Na základe analýzy potrieb a možností bolo prijaté rozhodnutie realizovať inštitucionálny repozitár 
ako modul knižnično-informačného systému ARL. 
- Riešiť výmenu údajov medzi knižnično-informačným systémom a pripravovaným novým systémom 

pre Centrálny register  evidencie publikačnej činnosti ( CREPČ 2) tak, aby bola zachovaná kvalita 
a rozsah služieb poskytovaných zamestnancom SPU v Nitre v oblasti evidencie publikačnej činnosti. 

Úloha je splnená. Implementovali sa nové funkcionality KIS ARL, ktoré umožňujú prenos 
záznamov do CREPČ 2 jednotlivo alebo hromadne. 
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- Rozšíriť poskytované služby o výstupy pre projekty, , t. j. identifikovať a popisovať publikácie vo väzbe 
na projekty a implementovať túto službu do výstupov EPCA. 

Úloha je splnená. Z online katalógu aj databázy publikačnej činnosti zamestnancov SPU v Nitre 
možno vyhľadať publikácie viažuce sa na projekty. 
 

Vytvárať podmienky pre prístup ku kvalitným informačným zdrojom v ich celej typovej šírke. 
Poskytovať študentom, pedagógom a  výskumným zamestnancom  tak relevantnú tlačenú 
produkciu, ako aj k elektronické informačné zdroje (EIZ).  

 
Vyhodnotenie úloh v roku 2017 a v roku 2018 
 

− Zabezpečiť dostupnosť EIZ v rozsahu potrebnom pre jednotlivé oblasti výskumu na SPU 
a vzdelávaciu činnosť. Priebežne sa plní. 

− Venovať systematickú pozornosť doplňovaniu tlačenej produkcie do knižničných fondov. Priebežne 
sa plní. 

o Na základe údajov z knižnično-informačného realizovať analýzu využitia dokumentov 
s cieľom lepšie reagovať na potreby používateľov.  

Analýzy využitia dokumentov sa realizujú priebežne a slúžia ako podklad pre doplňovanie 
knižničného fondu. 
 
 

Podporovať dobré študijné návyky študentov všetkých stupňov a viesť ich k práci s kvalitnými 
informačnými zdrojmi.  

 
Vyhodnotenie úloh v roku 2017 a v roku 2018 
 

− Zlepšovať informovanosť študentov o informačných zdrojoch, ich hodnotení a korektnom používaní 
prostredníctvom širokej typovej škály aktivít informačného vzdelávania. Priebežne sa plní. 

o Novelizovať koncept informačného vzdelávania.  
Obsahová náplň informačného vzdelávania sa inovuje priebežne, koncept jednotlivých aktivít sa 
mení v závislosti od spolupráce s príslušnými pedagógmi a aktuálnych trendov vzdelávania. 

− Vytvárať  vhodné podmienky na prácu študentov s literatúrou a informačnými zdrojmi nielen 
v hlavnej budove knižnice, ale najmä v ďalších lokalitách univerzity, vytvoriť študovne, resp. študijné 
priestory s dostatočnými kapacitami. Priebežne sa plní. 

o Realizovať zámer výstavby budovy knižnice (dislokovaného pracoviska pre poskytovanie 
služieb) v areáli SPU.  

Výstavba budovy bola zahájená. 

− Obsah informačného vzdelávania ponúkať novými formami. 
Priebežne sa plní. V roku 2018 bol vytvorený blog pre študentov zameraný na informačné 
vzdelávanie. 

− Pokračovať v realizácii zámeru výstavby novej budovy knižnice (dislokovaného pracoviska pre 
poskytovanie služieb) v areáli univerzity. 

Priebežne sa plní. 
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Rozvíjať pozíciu Slovenskej poľnohospodárskej knižnice ako špecializovanej vedeckej knižnice 
pre  oblasť poľnohospodárstva. 

 
Vyhodnotenie úloh v roku 2017 a v roku 2018 
 

− Pokračovať v systematickom budovaní fondu slovenských publikácií z oblasti poľnohospodárstva, 
zabezpečovať ich ochranu a sprístupňovanie. Priebežne sa plní. 

 
o Implementovať nové postupy inventarizácie knižničného fondu použitím technických 

prostriedkov. 
Technické prostriedky na modernizáciu inventarizácie boli získané a uvedené do prevádzky.  
 

− Rozvíjať činnosti v oblasti bibliografickej registrácie slovacikálnej produkcie z oblasti 
poľnohospodárstva, prezentovať databázu slovenskej poľnohospodárskej bibliografie na webe ako 
moderný informačný zdroj. Priebežne sa plní. 

− Inštitucionálny repozitár obohacovať o digitalizované a born digital slovacikálne publikácie z oblasti 
poľnohospodárstva, najmä o produkciu výskumných inštitúcií poľnohospodárskeho zamerania. 
Priebežne sa plní. 

o Definovať procesy ochrannej digitalizácie. 
Procesy ochrannej digitalizácie boli definované, vrátane časti pracovných postupov (boli aj 
otestované). Vzhľadom na technickú náročnosť spolupracuje SlPK so špecializovaným 
digitalizačným pracoviskom v CVTI SR v Bratislave. 

o Systémovým spôsobom komunikovať s výskumnými  inštitúciami  poľnohospodárskeho 
zamerania s cieľom riešiť autorsko-právne aspekty získavania a uchovávania ich 
produkcie. 

Systémové riešenie autorsko-právnych vzťahov pre získavanie online produkcie výskumných 
inštitúcií poľnohospodárskeho zamerania sa nepodarilo vytvoriť. Ide o agendu, ktorá súvisí 
s oblasťou práv duševného vlastníctva a vyžadovala by si špecifické personálne zabezpečenie. 
 

Prispôsobovať sa potrebám  výskumného a vzdelávacieho procesu ako aj informačným potrebám 
potenciálnych používateľov kreovaním nových typov a nových foriem knižničných služieb. 

 
Vyhodnotenie úloh v roku 2017 a v roku 2018 
 

− Zadefinovať služby bibliometrických analýz ako podporného nástroja mapovania vedeckej 
produkcie. Priebežne sa plní. 

− Reagovať na nové modely používateľského správania v elektronickom prostredí a prispôsobovať im 
komunikáciu knižnice s používateľmi (sociálne siete a pod.). 

o Posilňovať akvizíciu elektronických publikácií (e-knihy) 
Nadviazal sa kontakt s veľkými poskytovateľmi e-kníh, ich akvizícia sa realizovala v závislosti od 
požiadaviek používateľov a sledovania ponuky. Naďalej zostáva problémom nákup e-kníh 
vydaných na Slovensku. 

− Permanentne zlepšovať možnosti prístupu používateľov so špecifickými potrebami ku knižničným 
službám a informačným zdrojom. Priebežne sa plní. 
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Projekty Štrukturálnych fondov Európskej únie 

 

Strategický cieľ na roky 2016 - 2022  
Z hľadiska dlhodobého zámeru je nevyhnutné zabezpečiť plnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv s 
riadiacim orgánom pre ukončené projekty v 5-ročnom monitorovacom období a udržateľnosť výsledkov 
projektov. 
 

Opatrenia: 

− Dôsledne dodržiavať plnenie kritérií po ukončení projektu definované v Žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok a v Zmluve. 

− Venovať zvýšenú pozornosť spracovávaniu monitorovacích správ, dodržiavať vecnú aj obsahovú 
stránku správ a zadefinovať termíny. 

− Predkladať monitorovacie správy aj vedeniu univerzity a prezentovať dosahované výsledky. 
 

Opatrenia sa priebežne plnia, projektoví manažéri v termínoch určených na predloženie monitorovacích 
správ tieto vkladajú do systému ITMS. Monitorovacie správy deklarujú merateľné ukazovatele výsledkov, 
udržateľnosť projektov , ako aj dopady projektov. Hodnotenie dopadových ukazovateľov projektov  
v období ich udržateľnosti je analyzované v každoročne v „Správe o udržateľnosti projektov riešených zo 
ŠF“ , ktorá je predkladaná do Vedenia SPU, Kolégia a SPU a Správnej Rady SPU. 

 

Tabuľka 7: Aktuálny zoznam udržiavaných projektov 

          
Časová  rámec  

realizácie projektu 

Časový rámec 
následného 

monitorovacieho  
obdobie projektu 

P. 
č. 

Kód 
ITMS 

Operačný 
program 

Názov projektu 
Projektový 
manažér za 
SPU 

od do od do 

1. 26250120037 
OP Výskum a 
vývoj 

Modernizácia infraštruktúry 
SPU v Nitre 

Ing. Danica 
Vraniaková (SPU) 

09/2010 08/2013 05/2015 05/2019 

2. 26250120047 
OP Výskum a 
vývoj 

Rekonštrukcia a 
modernizácia objektov SPU 
v Nitre za účelom zlepšenia 
podmienok vzdelávacieho 
procesu 

Ing. Vladimír Baláž 
(SPU) 

10/2012 06/2015 04/2017 04/2021 

3. 26250120064 
OP Výskum a 
vývoj 

Podpora infraštruktúry SPU 
v Nitre za účelom zlepšenia 
podmienok jej vzdelácieho 
procesu 

doc. Ing. Peter 
Halaj, CSc. (FZKI) 

02/2014 11/2015 04/2017 04/2021 

4. 26220120032 
OP Výskum a 
vývoj 

Excelentné centrum ochrany 
a využívania agrobiodiverzity 
Plus 
(ECOVA PLUS) 

prof. RNDr. 
Milan Bežo, CSc. 
(FAPZ) 

01/2010 12/2012 06/2014 06/2018 

5. 26220220014 
OP Výskum a 
vývoj 

Aplikácia informačných 
technológií na zvýšenie 
environmentálnej 
a ekonomickej udržateľnosti 
produkčného agrosystému 
(ITEPAG) 

prof. Ing. 
Vladimír Rataj, PhD. 
(TF) 

10/2009 11/2012 06/2014 10/2018 

6. 26220220115 
OP Výskum a 
vývoj 

Podpora inovácie technológií 
špeciálnych výrobkov a 
biopotrav pre zdravú výživu 
ľudí (ITEBIO) 

doc. Ing. Jan 
Brindza, CSc. 
(FAPZ) 

11/2010 12/2014 10/2016 10/2020 

7. 26220220180 
OP Výskum a 
vývoj 

Vybudovanie výskumného 
centra "AgroBioTech" (ABT) 

prof. Ing. Ľubomír 
Gurčík, CSc. (FEM) 

04/2013 11/2015 04/2017 04/2021 
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8. 26220120054 
OP Výskum a 
vývoj 

Centrum excelentnosti pre 
bielu a zelenú biotechnológiu 
(hlavný partner:  Chemický 
ústav SAV) 

doc. RNDr. Dana 
Urminská, CSc. 
(FBP) 

09/2010 06/2014 02/2017 02/2021 

9. 26220120062 
OP Výskum a 
vývoj 

Centrum excelentnosti pre 
integrovaný manažment 
 povodí v meniacich sa 
podmienkych prostredia 
(hlavný partner: Ústav 
hydrológie SAV) 

doc. Ing. Dušan 
Igaz, PhD. (FZKI) 

10/2010 06/2013 03/2015 03/2019 

10. 26220220067 
OP Výskum a 
vývoj 

Výroba tepelnej energie z 
vlhkej biomasy 
 (hlavný partner: Inagro 
s.r.o.) 

prof. Ing. Ján 
Gaduš, PhD. 
(FEŠRR) 

05/2010 10/2015 ** ** 

11. 26240220080 
OP Výskum a 
vývoj 

Dosledovateľnosť kvality a 
identity bioproduktov z jeleňa 
lesného 
(Cervus elephus) využitím 
komplexu 
biotechnologických postupov 
(hlavný partner: Xcell 
Slovakia Breeding Services) 

doc. Ing. Radoslav 
Židek, PhD. (FBP) 

07/2012 12/2014 08/2016 08/2020 

12. 26110230020 OP vzdelávanie 

Rozvoj ľudských zdrojov a 
zabezpečenie kvality na 
SPU 
 v Nitre (LUZK) 

prof. Ing. 
Magdaléna Lacko-
Bartošová, CSc. 
(FAPZ) 

08/2010 04/2013 02/2015 02/2019 

13. 26110230049 OP vzdelávanie 

Vytvorenie systému 
schvaľovania, 
 sledovania a periodického 
hodnotenia študijných 
programov 

doc. Ing. Iveta 
Zentková, CSc. 
(FEM) 

01/2012 12/2013 03/2015 03/2019 

14. 26110230057 OP vzdelávanie 

Zvýšiť kvalitu vzdelávania na 
SPU v Nitre a dosiahnuť 
 v Nitre a dosiahnuť jej 
adaptáciu na aktuálne a  
perspektívne potreby 
spoločnosti (QEDU) 

prof. RNDr. Zdenka 
Gálová, CSc. (FBP) 

01/2012 12/2013 04/2015 04/2019 

15. 26110230065 OP vzdelávanie 

Zavádzanie, resp. rozšírenie 
študijných programov 
 v spolupráci so 
zahraničnými univerzitami 

doc. Ing. Iveta 
Zentková, CSc. 
(FEM) 

01/2013 12/2015 04/2017 04/2021 

16. 26110230085 OP vzdelávanie 

Rozvoj medzinárodnej 
spolupráce za účelom 
transferu a implementácie 
výsledkov výskumu a vývoja 
do vzdelávacích programov 
(TRIVE) 

prof. JUDr. Anna 
Bandlerová, PhD. 
(FEŠRR) 

04/2013 03/2015 07/2016 07/2020 

17. 26110230094 OP vzdelávanie 

Podpora zvyšovania kvality 
vzdelávania na Fakulte 
 záhradníctva a krajinného 
inžinierstva SPU v Nitre 
(EDU FZKI) 

doc. Ing. Klaudia 
Halászová, CSc. (R-
SPU) 

10/2013 12/2015 03/2017 03/2021 

18. 26120130029 OP vzdelávanie 
Vidiecka univerzita tretieho 
veku (VUTV) 

doc. Mgr. Ing. 
Danka Moravčíková, 
PhD. (FEM) 

08/2013 07/2015 11/2016 11/2020 

 
V roku 2017 bolo podaných 6 projektov, z ktorých bol zatiaľ schválený 1 a o zvyšných piatich sa 
rozhoduje. V roku 2018 bolo podaných 10 projektov, ďalších 14 sa pripravuje (oprávnené výdavky 3 825 
544 EUR; spoluúčasť 184 851 EUR). 
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Tabuľka 8: Projekty podané v roku 2017 
Názov projektu Operačný program Stav v procese hodnotenia 

Základy podnikania pre začínajúcich poľnohospodárov 
(žiadosť predložená 02/2017) 

Operačný program 
Ľudské zdroje 

projekt nebol odsúhlasený 

Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania na Fakulte 
záhradníctva krajinného inžinierstva SPU v Nitre 
(žiadosť predložená 02/2017) 

Operačný program 
Ľudské zdroje 

projekt odsúhlasený 

Tvorba a realizácia vzdelávacích programov na rozvoj kompetencií v súlade s 
požiadavkami trhu práce 
(žiadosť predložená 02/2017) 

Operačný program 
Ľudské zdroje 

projekt nebol odsúhlasený 

Inovatívne poľnohospodárstvo  
(išlo o predloženie obsahového námetu k 31.08.2017 s povinnými prílohami; 
tento rok na základe odsúhlasenia obsahového námetu bola predložená 
žiadosť o NFP, ktorá je t.č. v štádiu hodnotenia) 

Program Rozvoj vidieka 
T.č. predložená Žiadosť o 
NFP v štádiu hodnotenia 

Posilnenie vedomostnej základne a inovačnej kapacity znalostného 
trojuholníka vo vidieckych oblastiach 
(išlo o predloženie obsahového námetu, ktorý bol predložený k 27.09.2017; 
tento rok na základe odsúhlasenia obsahového námetu bola predložená 
žiadosť o NFP, ktorá je t.č. v štádiu hodnotenia) 

Program Rozvoj vidieka 
T.č. predložená Žiadosť o 
NFP v štádiu hodnotenia 

SPU v Nitre - Zelená infraštruktúra na zelenej univerzite 
(žiadosť bola predložená  k 29.09.2017) 

IROP projekt nebol odsúhlasený 

 

Tabuľka 9: Projekty podané v roku 2018 
Názov projektu Operačný program Stav v procese hodnotenia 

Podpora výskumných aktivít vo VC ABT OP Výskum a inovácie 
odoslaná/administratívna 
kontrola 

Podpora výskumných aktivít na SPU v oblasti energetiky OP Výskum a inovácie odoslaná 

Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a  
na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy 

OP Kvalita životného 
prostredia 

na doplnenie 

Podpora informačných aktivít v oblasti ochrany a obnovy biodiverzity a  
pôdy a podpory ekosystémových služieb 

OP Kvalita životného 
prostredia 

na doplnenie 

Výskum a vývoj v spoločnosti RETIA, a.s. s cieľom produkcie prírodných 
biopesticídov 

OP Výskum a inovácie odoslaná/odborné hodnotenie 

Výskum a vývoj v spoločnosti SEEDSTAR spol.s.r.o. s cieľom produkcie 
nových  
koncentrovaných roztokov antioxidantov a mikrobiálnych látok využiteľných  
v potravinárskom, chemickom a farmaceutickom priemysle 

OP Výskum a inovácie odoslaná/odborné hodnotenie 

Inovácia pekárenskej výroby spoločnosti Frost a.s. Prešov prostredníctvom  
aplikácie výsledkov priemyselného výskumu 

OP Výskum a inovácie 
odoslaná/administratívna 
kontrola 

Predĺženie trvanlivosti bryndze a zavedenie inovatívnej výroby bryndze a 
tradičných tvarovaných parených syrov 

OP Výskum a inovácie 
odoslaná/administratívna 
kontrola 

SMART Agroinovácie v horskom prostredí OP Výskum a inovácie odoslaná 

Přihraniční spolupráce sdílených laboratoří pre zlepšení 
konkurenceschopnosti 
českých a slovenských producentu zeleniny 

OP Interreg odoslaná/odborné hodnotenie 
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Vysokoškolský poľnohospodársky podnik 

 

Oblasti a úlohy na rok 2017: 

 
Vyhodnotenie úloh v roku 2017 a v roku 2018 
 

− Pokračovať v skvalitňovaní praktickej výučby študentov SPU a rozšírení najmä odbornej praxe 
a praktických  cvičení na špecializovaných pracoviskách (vzorkovniciach). Splnené. 

− So súhlasom SPU zlepšiť kvalitu ubytovacích služieb rekonštrukciou izieb a sociálnych zariadení na 
farme Žirany. Priebežne sa plní. 

− Na základe opätovnej výzvy Pôdohospodárskej platobnej agentúry, ktorej zverejnenie sa očakáva 
v roku 2017, predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 
2014-2020 na rekonštrukciu závlah a závlahových čerpacích staníc VPP SPU, s.r.o. Splnené. 

 

  



36 

 

Botanická záhrada  

 
Botanická záhrada (BZ) v rámci rozvojových zámerov je ovplyvnená zákonmi a nariadeniami pre činnosť 
Botanických záhrad (BGCI, IUCN, WWF, EBGC). 

 
Strategický cieľ na roky 2016 - 2022  
Vytvorenie podmienok pre výskumné úlohy a vzájomnú spoluprácu BZ - fakulty SPU (katedry). 
Zabezpečenie vhodných demonštračných objektov, trvalých výskumných plôch a náučných chodníkov 
pre praktickú výučbu. 
 

Rozpracovanie a realizovanie tvorby špeciálnych zbierok, kolekcií drevín a bylín  

 
Vyhodnotenie úloh v roku 2017 a v roku 2018 
 
(2017) 

− Výsadba nových účelových vzorkovníc podľa požiadaviek špecializovaných pracovísk výskumného 
centra AgroBioTech a v  spolupráci s inými výskumnými kolektívmi a odbornými katedrami  pre 
výskumné a vzdelávacie účely.  

Čiastočné plnenie, vytvorila sa vzorkovnica menej známych ovocných drevín. 

− Zriadenie škôlky pre množenie ovocných druhov a okrasných drevín s modernými technológiami pre 
výskumné a vzdelávacie účely. 

Nesplnené /projekt sa nebol úspešný/ 

− Zriadenie nových účelových objektov v pôsobnosti demonštračného a experimentálneho areálu BZ 
pre výskum a vzdelávanie z problematiky včelárstva, zlepšovania kvality vody, remediáciu pôd. 
Priebežne sa plní. 

 
(2018) 

− Výsadba nových účelových vzorkovníc podľa požiadaviek špecializovaných pracovísk výskumného 
centra AgroBioTech a v  spolupráci s inými výskumnými kolektívmi a odbornými katedrami  pre 
výskumné a vzdelávacie účely.  

Čiastočné plnenie, vytvorila sa vzorkovnica marhúľ, nové kolekcie letničkových záhonov 
z priameho výsevu a z predpestovaných priesad, začatá výsadba fylogenetického systému, 
kolekcia cibuľnatých rastlín, vybudovanie pergoly (vzorkovnica popínavých drevín), vzorkovnica 
čili papričiek 

− Zriadenie nových účelových objektov v pôsobnosti demonštračného a experimentálneho areálu BZ 
pre výskum a vzdelávanie z problematiky včelárstva, zlepšovania kvality vody, remediáciu pôd. 
Priebežne sa plní. 

 

Vybudovanie viacúčelového skleníka 

 
Vyhodnotenie úloh v roku 2017 a v roku 2018 
 

− Aktívna spoluúčasť na realizácií výskumného projektu BIODOM a vybudovaní integrovanej 
výskumno-vývojovej základne. Priebežne sa plní. 

− V súvislosti s vybudovaním objektu BIODOM sa zabezpečí presun 2 veľkých fóliovníkov k budove 
IOBBB a 5 malých fóliovníkov do demonštračnej záhrady. Priebežne sa plní. 
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− Pripraviť návrh na reorganizáciu štruktúry a činnosti BZ s orientáciou na posilnenie BZ ako 
samostatného výskumno-vzdelávacieho pracoviska s posilnením profesionálneho rastu a rozvoja 
pracovníkov ako odborných kurátorov pre zriadené vzorkovnice, schopných aj samostatne riešiť 
výskumné projekty s aktuálnych spoločenských problémov využívania biodiverzity 
a agrobiodiverzity. Priebežne sa plní. 

 

Využitie zdrojov a príležitostí na obnovu strojového parku 

 
Vyhodnotenie úloh v roku 2017 a v roku 2018 
 
(2017) 

− Obnova strojového parku sa zabezpečí podľa dostupnosti finančných zdrojov získaných z riešenia 
výskumných projektov alebo iných zdrojov. 

Postupná obnova (vlečka, štiepkovač, – vlastné zdroje BZ/. 
 
(2018) 

− Obnova strojového parku sa zabezpečí podľa dostupnosti finančných zdrojov získaných z riešenia 
výskumných projektov alebo iných zdrojov. 

Postupná obnova /nákup traktora – spolufinancovanie R-SPU a BZ, krovinorez, motorová píla – 
vlastné zdroje BZ/. 
 

Popularizácia BZ a SPU pomocou expozičných priestorov, rôznych workshopov a vivária pre 
širokú laickú a odbornú verejnosť s mediálnym výstupom 

 
Vyhodnotenie úloh v roku 2017 a v roku 2018 
 

− Pravidelne organizovať odborné semináre a výstavné expozície v poľných a interných podmienkach 
z prezentáciou uchovania a udržateľného využívania biodiverzity ako takej so špeciálnym 
zameraním aj na agrobiodiverzitu. Priebežne sa plní. 

− Vytvárať podmienky pre organizovanie národných ako aj medzinárodných odborných podujatí 
z aktuálnej problematiky. Priebežne sa plní. 

 

Zabezpečovať praktickú, kvalitnú výučbu so zabezpečením vhodných demonštračných objektov, 
trvalých výskumných plôch, náučných chodníkov 

 
Vyhodnotenie úloh v roku 2017 a v roku 2018 
 
(2017) 

− Vytvoriť podmienky pre prevádzku vzorkovníc, demonštračných a experimentálnych báz 
využiteľných vo vzdelávaní a vo výskume. Splnené / počas roka boli výstavy, workshopy, 
semináre/. 

− Zapájať pracovníkov BZ do všetkých foriem vzdelávacieho procesu. Splnené / výučba UTV – 
Viazanie a aranžovanie kvetín,  garant je Ing. Mňahončáková a zamestnanci BZ SPU sa 
zapájajú do vyučovacieho procesu/. 

 
(2018) 
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− Vytvoriť podmienky pre prevádzku vzorkovníc, demonštračných a experimentálnych báz 
využiteľných vo vzdelávaní a vo výskume. Splnené / počas roka boli výstavy, workshopy, 
semináre/. 

− Zapájať pracovníkov BZ do všetkých foriem vzdelávacieho procesu. Splnené / nový program 
v UTV – Praktické záhradníctvo, garant  Ing. Mňahončáková a zamestnanci BZ SPU sa 
zapájajú do vyučovacieho procesu/. 

 

Dosiahnuť vyváženú štruktúru financovania vedecko-výskumnej činnosti a chodu BZ zo všetkých 
dostupných zdrojov 

 
Vyhodnotenie úloh v roku 2017 a v roku 2018 
 

− Aktívna spoluúčasť na príprave výskumných projektov v rámci výziev Operačného programu 
Výskum a inovácie. Nesplnené. 

− Využiť aj iné národné a medzinárodné fondy pre realizáciu výskumných, vzdelávacích a rozvojových 
projektov ako aj získavania účelových grantov pre riešenie aktuálnych problémov. Splnené. 

 

Zintenzívniť vedeckú spoluprácu doma aj v zahraničí spolu s ponukou mobility vedeckých 
pracovníkov, v podpore publikovania vedeckých prác a vo vedeckej výchove 

 
Vyhodnotenie úloh v roku 2017 a v roku 2018 
 

− Zabezpečiť aktívnu a zmluvnú spoluprácu s domácimi a zahraničnými pracoviskami s cieľom 
spoločného organizovania vedeckých podujatí, výmenných pobytov výskumníkov, riešenia 
výskumných projektov, spoločných publikácií a iných foriem spolupráce. Splnené. 

− Vytvárať vhodné podmienky pre profesionálny rozvoj pracovníkov aj s možnosťou ich doktorandskej 
prípravy pre plnenie funkcie odborných kurátorov špecializovaných vzorkovníc a kolekcií. Splnené 
(Ing. Hrúzová – externé doktorandské štúdium na SPU Nitra) 

 
 

  



39 

 

Záver 

 

Kontrola plnenia Dlhodobého zámeru predstavuje priebežný proces a vykonáva sa v intervale jedného 
kalendárneho roka. Priebežná kontrola plnenia úloh a cieľov je nástrojom na aktualizáciu dlhodobého 
zámeru na nasledujúci rok. Výsledky z priebežnej kontroly a napĺňanie cieľov DDZ sa uvádzajú vo 
výročných správach za jednotlivé oblasti činnosti a jednotlivých pracovísk ako aj vo Výročnej správe 
univerzity. 

Vyhodnotenie roka 2017 a aktualizáciu Dlhodobého zámeru Slovenskej poľnohospodárskej univerzity  
v Nitre na rok 2019 prerokovalo vedenie univerzity na svojom zasadnutí dňa 3. 12. 2018 a Kolégium 
rektora SPU v Nitre dňa  ........................ . V súlade s §12 ods.1 písm. a) Zákona o VŠ prerokovala materiál 
Vedecká rada SPU v Nitre dňa 11. 12. 2018 v súlade s § 41 ods. 2 písm. a) Zákona o VŠ sa vyjadrila 
Správna rada SPU v Nitre na svojom zasadnutí dňa ........................ a v súlade s §9 ods.1 písm. j) Zákona 
o VŠ schválil Akademický senát SPU v Nitre dňa ........................ s pripomienkami, ktoré sú do materiálu 
zapracované. 


