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1. Umelecké súbory a záujmové krúžky študentov Slovenskej 
poľnohospodárskej univerzity v Nitre v číslach za rok 2018 
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Prehľad miestností a priestorov, ktoré využívajú jednotlivé umelecké súbory a záujmové 

krúžky  SPU v Nitre 

Folklórny súbor Zobor spoločenská miesnosť ŠD Mladosť  

Divadielko na Osmičke suterén ŠD 

Internátne televízne štúdio Mladosť 1.p. ŠD Mladosť 

Internátne rozhlasové štúdio Mladosť 5.p. ŠD Mladosť  

Poľovnícky krúžok Buteo ŠD Mladosť suterén 

Erasmus Student Network Nitra ŠD AB  2.p. 

AIESEC pobočka Nitra ŠD Nová Doba 4.p. 

Vysokoškolské biblické hnutie - VBH 
Nitra ŠD Nová Doba 6.p. 

Spolok mládeže Slovenského červeného 
kríža ŠD Nová Doba 7.p. 

Kynologický krúžok  bez miestnosti 

Sokoliarsky krúžok  
rehabilitačná stanica dravcov a sov  
pri Centrálnej kotolni 
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2. Folklórny súbor ZOBOR 

 

História a charakteristika 

Folklórny súbor Zobor bol založený v roku 1956 ako Súbor piesní a tancov pri Vysokej škole 

poľnohospodárskej v Nitre. Súbor tvorí tanečná, spevácka a hudobná zložka a jeho členmi sú 

prevažne študenti a absolventi oboch nitrianskych univerzít. Zriaďovateľom je Slovenská 

poľnohospodárska univerzita v Nitre, ktorá zároveň súboru poskytuje materiálnu a ideovú 

záštitu. Dramaturgická línia súboru sa od roku 1996 orientuje na spracovanie pôvodného 

folklórneho materiálu z okolia Nitry a z tekovskej oblasti formou tematických blokov a je 

doplnená o programové čísla komornejšieho charakteru z iných kultúrnych oblastí Slovenska.  

Miesto pôsobenia počet členov 

Na svoju činnosť súbor využíva pridelené priestory na II. poschodí ŠD Mladosť, spoločenskú 

miestnosť na ŠD Mladosť, a v prípade potreby malú/veľkú telocvičňu SPU. Momentálne 

v súbore pôsobí 63 členov. Organizačná zložka súboru: umelecký vedúci – Ondrej Debrecéni, 

organizačná vedúca – Kamila Ondrášová, tanečný pedagóg – Andrea Dóczyová. 

Aktivity 

Súbor v posledných dvoch rokoch absolvuje jarné a jesenné 3-dňové sústredenia, ktoré sú 

zamerané na tvorbu a nácvik nových programových tanečno-hudobných blokov. Najnovšie 

vytvorené choreografie majú názvy: Gdo ste víno slopať, mosí vinicu kopať; Tance z Telgártu; 

Poluvskie krútenia. Vznikli za podpory prostriedkov získaných z troch grantových schém (2x 

Fond na podporu umenia, Nadácia Volkswagen) a v spolupráci s externými odbornými 

pedagógmi. 

Plánované činnosti a podujatia do budúcna  

1. Sústredenie v Telgárte (29. – 31.3.2019) 

2. účasť na Akademickom Zvolene 2019: súťažná prehliadka  

3. Leto 2019: Účasť na medzinárodnom zájazde 

4. Leto 2019: vystúpenia na rôznych podujatiach v rámci SR  

5. Jesenné sústredenie: nová tvorba 

 

Plánované finančné výdaje v roku 2019 

1. sústredenie jar 2019: cesta (700 EUR), ubytovanie + strava (2700 EUR), lektori (1000 EUR), 

hudba (600 EUR) 

2. účasť externých tanečných pedagógov: 3x počas letného semestra, 3x počas zimného 

semestra (6x100 EUR) 

3. doplnenie krojovej základne: kožúšky Telgárt (5x350 EUR), kroje pre nových členov súboru + 

obnova krojov (3000 EUR) 

4. vytvorenie novej choreografie z oblasti Gemera (600 EUR) 

5. zakúpenie krojov na novú choreografiu z oblasti Gemera (1000 EUR) 

6. zakúpenie mobilných zrkadiel do spoločenskej sály: 4ks (4x1000 EUR) 

 

 

 



Požiadavky 

1. schváliť finančný príspevok na rok 2019 v rozsahu ako v roku 2018 

2. zabezpečiť bezplatné ubytovanie pre členov súboru počas letných mesiacov na internáte 

podľa potreby (pred/po vystúpeniach) 

3. udeliť motivačné štipendium študentom SPU po 1. roku členstva v súbore + udeliť odmeny 

vedeniu súboru 

4. pri ukončení štúdia naďalej na návrh vedenia súboru vyzdvihnúť aktivitu člena súboru pri 

záverečnej promócii 

    

Rôzne 

V posledných dvoch rokoch FS Zobor absolvoval 70 vystúpení, z toho 14 v zahraničí. Zúčastnil 

sa viacerých súťažných prehliadok, v rámci ktorých získal rôzne ocenenia – Akademická Nitra 

2018 (cena od Folklórnej únie na Slovensku za spracovanie materiálu a interpretáciu), 

Akademický Zvolen 2017 (cena za dramaturgiu), Krajská súťaž choreografií 2017 (strieborné 

pásmo). Najväčším úspechom v roku 2017 bolo druhé miesto spomedzi 19 medzinárodných 

súborov na prestížnom 49. ročníku Medzinárodného festivalu Zem Gorskych v Zakopanom 

v Poľsku. 

 

3. Divadielko na Osmičke 

História a charakteristika 

Univerzitný divadelný súbor so 45 ročnou históriou, za ten čas sa v súbore vystriedalo cca 250 
členov, z nich mnohí po ukončení štúdia zakotvili v profesionálnej sfére. D8 je autorské 
divadlo, ktoré vychádza z divadla malých javiskových foriem, odohrali sme veľké množstvo 
predstavení pre študentov aj pre verejnosť, v spolupráci s OZ sme pripravili niekoľko 
predstavení pre deti, aktívne sme sa podieľali na prípravách Študentských Imatrikulácií, 
lámačiek, plesov, pravidelne sme hrali predstavenia v rámci Nitrianskych univerzitných dní. 
Zúčastňovali sme sa pravidelne festivalov amatérskeho divadla, ako Akademický Prešov, 
Kremnické gagy, FEDIM v Senici, festival v Trebišove či v Tlmačoch, odkiaľ sme si odniesli 
množstvo ocenení.   
 
Aktivity 

V zimnom semestri akademického roka 2018/2019 divadielko absolvovalo tri vystúpenia: 

 Koledy v Poľnohospodárskej knižnici 6.12. 

 Koledy pod aulou SPU v rámci Vianočného koncertu 11.12. 

 Koledy na SPU a UKF 20.12. 
 
Plánované činnosti a podujatia do budúcna  
V súčasnosti sa súbor sústreďuje na získavanie nových členov. Plán na aktuálny akademický 
rok je skúšanie nového predstavenia s plánovanou premiérou v marci 2019, s ktorým chceme 
vystúpiť na Nitrianskych univerzitných dňoch a na festivale Akademický Prešov v apríli 2019 
a na festivale Aničky Jurkovičovej, ktorý sa uskutočni 7-10 apríla 2019 v Novom Meste nad 
Váhom. Nadviazali sme spoluprácu s rádiom Max, ktoré organizuje školy v prírode zamerané 
na divadlo a v týchto školách budú pôsobiť členovia Divadielka ako lektori. Budúci akademický 
rok sa chceme sústrediť na realizáciu nového predstavenia a vystúpenia na festivaloch, 



prípadne zorganizovať turné po vysokých školách na Slovensku. 
 

Požiadavky: 

Od  vedenia SPU očakávame zlepšenie priestorového zabezpečenia súboru, pomoc pri 

realizácii vystúpení formou úhrady nákladov, spojených s prípravou jednotlivých predstavení a 

cestovných a iných nákladov spojených s účasťou na festivaloch a zájazdových predstaveniach, 

modernizáciu technického vybavenia (podľa potreby). 

 

 

4. ERASMUS študentská sieť - Erasmus Student Network 

 

Erasmus Student Network Slovenská republika o.z. (ESN Slovensko) je nezisková študentská 

organizácia. Naším hlavným cieľom je zastupovať zahraničných študentov na Slovensku, a teda 

poskytovať možnosti prispievajúce ku kultúrnemu porozumeniu a osobnému rozvoju v rámci 

hesla „študenti pomáhajú študentom“. Každý rok prichádza na Slovensko približne 2 000 

zahraničných študentov. ESN Slovensko sa snaží o to, aby každý študent prežil najlepšie zážitky 

svojho života práve na Erasme. Organizujeme výlety, sociálne, športové a kultúrne aktivity, 

party, súťaže, stretnutia a ďalšie. ESN Slovensko je poradným orgánom Slovenskej 

akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC).  

História a charakteristika 

ESN bolo na SPU založená v roku 2008 Martinom Hudecom ako ESN UNIAG a v roku 2012 

sekcia zmenila meno na ESN SUA Nitra (Erasmus Student Network – Slovak University of 

Agriculture). Od roku 2008 mala naša sekcia dokopy 8 prezidentov, momentálne túto pozíciu 

zastáva Zuzana Kovačičová. V roku 2013 sme sa spolupodieľali na organizácii stretnutia 

vedúcich predstaviteľov jednotlivých sekcií ESN Slovensko a už dvakrát (v roku 2011 a 2014) 

sme boli organizátormi štatutárneho stretnutia ESN Slovensko, s medzinárodnou účasťou, 

ktoré malo značný úspech. 

Aktivity 

V rámci našej činnosti sa staráme o zahraničných študentov prichádzajúcich na našu 

univerzitu, pomáhame im s vybavovaním dokladov (víza, návšteva nemocnice), snažíme sa ich 

zapojiť do aktivít na univerzite a v meste, priblížiť slovenskú kultúru. 

Sociálne média 

Oficiálna webová stránka sekcie: https://sua.esn.sk/  
ESN Slovakia:    https://esn.sk/  
Facebook stránka:   https://www.facebook.com/ESNsuaNitra/  
 

Zoznam členov - aktívnych v akademickom roku 2018/2019: 
V našej organizácií máme rôzne pozície na lokálnej úrovni ako Prezident, Vice-prezident, Event 

coordinator, SocialErasmus coordinator, Treasurer atď. V našej sekcii majú niektorí členovia aj 

pozície na národnej úrovni, Zuzana Kovačičová (National Trip Coordinator), Simona Radecká 

(Advisory and Control Council), Kristína Candráková (Education Officer). Pozície na národnej 

úrovni boli obsadzované študentmi z našej univerzity aj minulé roky. Aktívni  členovia sú 



zapísaní v tabuľke. ESN SPU v Nitre má aj tzv. „buddy“ –  študentov, ktorí nie sú aktívny 

celoročne, avšak ad hoc sa podieľajú jednorázovo na činnostiach ESPN. 

 

Miesto pôsobenia  

- Študovňa na internáte A. Bernoláka, 2.poschodie  

- Kanceláriu je pravidelne aktívne využívaná, na stretnutia členov a plánovanie aktivít. 
Taktiež sú v kancelárií uskladnené kancelárske potreby a promo materiály, ktoré sa 
využívajú pri propagácii Erasmus+, informačných stretnutiach a náboroch.  

 

Opis činnosti za hodnotené obdobie akademického roka 2018/2019 

Činnosť vo vzťahu ku SPU v Nitre  

- Spolupráca najmä s Kanceláriou zahraničných vzťahov 

- odľahčiť Kancelárií zahraničných vzťahov, najmä počas prvých týždňov pobytu 
zahraničných študentov v Nitre, zariadiť základné potreby zahraničných študentov po 
ich príchode, pomoc pri vybavovaní víz, pri návšteve nemocnice, vybavovanie 
dokumentov na univerzite (študentská karta, internet) a snaha riešiť iné vzniknuté 
problémy  

- Pravidelne sa zapájanie do podujatí organizovaných univerzitou, či už členovia, ale 
takisto zapájnie zahraničných študentov.  

- Aktívna propagácia štúdia v zahraničí ako aj jednotlivé mobility a poskytovanie 
študentom praktické informácie počas informačných stretnutí, náborov a iných 
aktivitách. 

- Spolupodieľanie sa na organizácii projektu Mini-Erasmus na SPU - starostlivosť o 
študentov zo stredných škôl 

Činnosť vo vzťahu k externému prostrediu 

- Pravidelne sa zúčastňujeme ako slovenských, tak aj zahraničných konferencií v rámci 
organizácie ESN, kde prezentujeme činnosť našej sekcie a univerzity.  

- Zapájame sa do dobrovoľníckych aktivít v rámci projektu Social Erasmus, kde sa 
zahraničných študentov snažíme aktívne zapojiť do aktivít pre vylepšenie lokálnej 
komunity. Každý rok navštevujeme Gymnázium Párovská v Nitre, kde majú naši 
zahraniční študenti prezentácie v cudzom jazyku, o svojich krajinách, kultúre a ich 
tradíciách.  

- V marci sa zapájame do zbierky ku Dňu narcisov 

- Počas Erasmus Village v zimnom a letnom semestri prezentujú študenti svoje krajiny 
pod aulou. 

Smerovanie činnosti na ďalšie obdobie – akademický rok 2018/2019 - hlavné ciele  

Činnosť vo vzťahu ku SPU v Nitre  

- Naďalej by sme chceli udržať dobrú spoluprácu s Kanceláriou zahraničných vzťahov. 



- Chceli by sme nadviazať spoluprácu aj s ostatnými študentskými združeniami/spolkami 
na univerzite. 

- V ďalšom akademickom roku by sme chceli rozšíriť našu činnosť v rámci SPU, naše 
aktivity rozšíriť viac aj k slovenským študentom a pravidelnejšie organizovať nábory. 

- Propagácia zahraničných mobilít. 

Činnosť vo vzťahu k externému prostrediu 

- Pokračovať v dosiaľ úspešných aktivitách. 

- Prezentácia ESN na konferenciách a spoločných medzinárodných a národných 
stretnutiach. 

- Zvýšenie propagácie aktivít a vytvorenie propagačného videa. 

- Budovať voľnočasovú aktivitu, ktorá obohatí študentov. 

Hospodárenie subjektu 

- Hlavné financovanie nám poskytuje Kancelária zahraničných vzťahov (cez projekty 
Erasmus+ a pod.) 

- V tomto akademickom roku sme mali doplnkové financovanie z 2 fakúlt (FEM, FAPZ) 
z dôvodu problematického vyfakturovania cezhraničnej platby 

- Financovanie sa prevažne týka preplatenia registračných poplatkov za konferencie, 
a čiastočné pokrytie kancelárskych potrieb a tlače.  

Príjmy 

- Ako nezisková organizácia nie sme zárobkovo činný a jediný prísun financií tvorí predaj 
„Welcome balíčkov“ pre zahraničných študentov na začiatku semestra (nájdu v ňom 
slovenskú telefónnu sim-kartu s kreditom navyše, ESN kartu s možnosťami zliav po 
celej Európe, materiály o Nitre a okolí, a ak sa podarí aj iné materiály.) 

Výdavky 

- Z príjmov získaných z „Welcome balíčkov“ primárne financujeme aktivity pre 
zahraničných študentov a nevyhnutné výdavky počas roka (kancelárske potreby, tlač).  

- Cestovné náklady na konferencie, (ktoré sú povinné), nemáme z čoho hradiť, väčšinu 
financií si musíme hradiť z vlastných zdrojov. Len vo veľmi málo prípadoch vieme 
preplatiť menšie cestovné náklady v rámci SR (ak je viac príjmov a koniec semestra, 
keď sa už neplánuje veľa aktivít pre zahraničných študentov) 

Záver 

- Chceli by sme pokračovať v rozvíjaní spolupráce s univerzitou, ktorá sa v poslednej 
dobe zlepšila a považujeme ju za celkom dobrú.  

- Našimi aktivitami pokrývame široké spektrum aktivít na univerzite a poskytujeme, tak 
priestor na rôznu realizáciu 

 

 



 

Návrh opatrení 

- Nájsť možnosť aspoň čiastočného refinancovania cestovných nákladov na konferencie 
a štatutárne stretnutia, na ktorých aktívne prezentujeme univerzitu a svoju činnosť, 
nakoľko je to vysoko finančne náročné a nemáme z čoho pokrývať dané náklady. 

- Oceňovanie aktívnych študentov ESN prostredníctvom štipendií či kreditov alebo iných 
výhod. My ako študenti uskutočňujeme mnohé činnosti pre prichádzajúcich študentov 
ako bolo spomínané, riešenie štúdia, polície, administratíva, vybavenie Resident Permit 
pre študentov z tretích krajín a iné. Niekedy ide namáhavú prácu v našom voľnom 
čase. Aj po rozhovoroch s inými sekciami z iných univerzít, sú mnohí aktívni študenti 
oceňovaní, čo si myslíme, že je to dobrá odmena pre takýchto aktívnych členov, ktorí 
radi pracujú so zahraničnými študentmi a dávajú tomu svoj voľný čas, čiže išlo by 
o zásluhy, ktorí robia najviac. 

 

 

Prehľad činnosti o aktivitách a podujatiach ESN SUA Nitra v zimnom semestri 2018 

Aktivity a podujatia realizované pre zahraničných študentov, ktorí študujú na Slovenskej 

poľnohospodárskej univerzite v Nitre. 

- "Welcome Week" -, aktivity pre integráciu, spoznávanie okolia a získavanie nových 

priateľstiev (týždeň pred začiatkom akademického roka), 

- "Sightseeing in Nitra" predstavil prechádzku po Nitre aj s troškou histórie, 

- "Speed-friending", podujatie pre ľahšie a rýchlejšie sa spoznávanie, 

- "Flag party" predstavenie krajín s vlajkami a spoločenskými hrami, 

- "Sport day" aktivity v Športovej hale SPU 

- "Dog walking" navštívenie útulku a pomoc pri čistení 

- "Movie night"  spoločné pozeranie filmu v závere týždňa  

 



5. Vysokoškolské biblické hnutie - VBH Nitra 

Vysokoškolské biblické hnutie je občianske združenie, ktoré pracuje na Slovensku od roku 
1991. Združuje kresťanov, ktorí prijímajú a vyznávajú Božie pravdy a sú spojení so školským 
a akademickým prostredím.   
 
Aktivity 
- skupinky - pravidelné stretnutia, každú stredu o 19:10 
- spoznávacie stretnutia - film, čaj, spoločný čas vonku, atď. 
- prednášky pre študentov 
- diskusie na rôzne témy 
 

Miesto pôsobenia  

Miesto: ŠD Nová Doba, Tr. A. Hlinku 38, 949 01 Nitra 

Miestnosť: Éter klub, klubovňa na 6. poschodí  
 

VBH spolupracuje s viac ako 150 podobnými hnutiami v zahraničí, združenými v IFES  

(INTERNATIONALFELLOWSHIP OF EVANGELICAL STUDENTS). 

- IFES nie je organizácia, ktorá by nás zhora dirigovala, ale je to v plnom zmysle 
slova spoločenstvo autonómnych hnutí pracujúcich na školách a univerzitách po 
celom svete. 

- Vysokoškolské biblické hnutie je spolupracujúcou organizáciou Ekumenickej rady 
cirkví v Slovenskej republike, svoje aktívne zastúpenie má aj v Mládežníckej komisii 
Ekumenickej rady cirkví v SR. 

- Činnosť VBH je financovaná z dobrovoľných príspevkov a darov. 
- V Bratislave (Legionárska 2) slúži verejnosti kníhkupectvo Jonatán s bohatou ponukou 

hodnotnej literatúry, slovenských i zahraničných audio a videokaziet a CD. 
 

Poslaním VBH je združovať, zakladať a podporovať študentské kresťanské skupinky tak, aby 
sme naplňovali stanovené ciele. 
 
Významné aktivity za posledné obdobie: 

- Palacinková party (November 2018) ktorou sme sa snažili vytvoriť prostredie kde by 
mohli študenti nadväzovať nové kontakty 

- Vianočný večierok (December 2017) 
- Dišputa (Máj 2017) 

 

Realizované a plánované činnosti a podujatia  
- Ugriluj si kresťana (November/December 2018)– podujatie, ktoré poskytne 

študentom možnosť pýtať sa na duchovné otázky kazateľov a dlhoročných kresťanov  
- Pečenie perníkov (December 2018) 
- Vianočná party (December 2018) 
- Prednáška „Sme chronickí nedokončovatelia“ (Február/Marec 2019) – prednášať 

bude Marek Tomašovič, kazateľ zboru Cirkvi bratskej v Trnave o modernom trende 
vznikajúcom medzi mladými ľuďmi 

 



6. Miestny spolok červeného kríža SČK pri SPU v Nitre 

 
Popis 
MS SČK pri SPU v Nitre je skupina študentov a absolventov univerzity, ktorí sú zapálení pre 

pomoc iným. Máme za sebou niekoľko kurzov, praktických skúseností, tréningov a súťaží, 

ktoré sa týkajú prvej predlekárskej pomoci. Máme záujem šíriť myšlienku SČK medzi 

študentov a pedagógov univerzity, odovzdávať svoje vedomosti ďalej. SČK vznikol 16.1.2003. 

Aktivity v rámci univerzity:  
- 3x ročne Kvapka krvi – odberu krvi sa zúčastňuje 60-100 študentov a zamestnancov 

(60-100 počas 1 odberu) 

- 2x ročne zbierka šatstva pre rôzne cieľové skupiny 

- Bezplatné kurzy prvej pomoci pre študentov VŠ (v roku 2018 prihlásených 25 

študentov) 

- Dozor na podujatiach organizovaných univerzitou (Ples, športové súťaže, iné aktivity) 

a mestom Nitra (Mikuláš, športové podujatia, koncerty – reprezentácia univerzity 

tričkami s názvom miestneho spolku) 

- Prezentácia univerzity študentom SŠ na súťaži družstiev prvej pomoci stredných škôl, 

ktorá sa realizuje v areáli našej univerzity (apríl – máj) 

Aktivity mimo univerzity: 
V roku 2017 

- 1. miesto na celoslovenskej súťaži dospelých v poskytovaní prvej predlekárskej 

pomoci – Memoriál MUDr. Vladimíra Harineka 

- 3. miesto na súťaži súťaž Lešť 2017 - zameranú na: Organizáciu zásahu pri 

nehodách s hromadným postihnutím osôb 

V roku 2018  
- 4. miesto na celoslovenskej súťaži dospelých v poskytovaní prvej predlekárskej 

pomoci - Memoriál MUDr. Vladimíra Harineka 

- 4. miesto na súťaži súťaž Lešť 2018 - zameranú na: Organizáciu zásahu pri 

nehodách s hromadným postihnutím osôb 

Plánované aktivity: 
- 3x ročne Kvapka krvi 

- 2x ročne zbierka šatstva 

- Bezplatné kurzy prvej pomoci pre študentov VŠ 

- Dozor na podujatiach 

- Súťaž prvej pomoci pre stredoškolákov v areáli univerzity 

- Účasť na súťažiach 

 Lešť 2019 

 Memoriál MUDr. Vladimíra Harineka 

 Roskoš Rescue (ČR) 

 
 



Potreby: 

 prezentácia spolku na úvodoch do štúdia 

 možnosť uverejňovať plagáty na dlhej chodbe na spoločnej nástenke pre krúžky 

 finančný príspevok na nákup materiálu  

 sme vďační za miestnosť na internáte, ktorú máme k dispozícii, bez tejto miestnosti, 

by sme neboli schopní vykonávať našu činnosť 

 

7. Poľovnícky krúžok PK BUTEO 

 
Krátka charakteristika a história  
Poľovnícky krúžok PK BUTEO pôsobí na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre  už 
niekoľko rokov. Vznik nášho krúžku spájame s rokom 2000.  PK BUTEO v úzkom vzťahu 
spolupracuje s KHMHZ na FAPZ, ktorá organizuje spoločné výučbové poľovačky v revíri 
Dvorčany, ktorý sa nachádza na katastrálnom území v okrese Nitra - Dolné Krškany. Hlavnou 
myšlienkou PK BUTEO je zhromažďovať študentov SPU, ktorí majú vzťah k poľovníctvu, no 
hlavne chcú zamerať svoju činnosť na zveľaďovanie a ochranu prírody a udržiavanie 
genofondu zveri žijúcej vo voľnej prírode. Za vznik nášho krúžku vďačíme Ing. Petrovi 
Chudejovi PhD., ktorý ho založil spoločne s priateľmi s láskou k poľovníctvu. Tri roky po 
založení  sa začala tradícia Poľovníckeho plesu, ktorý je jedným z najobľúbenejších akcii 
organizovaných pre našich študentov. 
 
Aktivity  
V priebehu niekoľkých rokov náš krúžok zastrešuje viacero zaujímavých akcií pre našich 
členov a priaznivcov nášho krúžku. Napríklad už spomínaný Poľovnícky ples, Kynologický deň 
či streľby v Mojmirovciach na ktoré sú pozvaní aj naši priatelia z Poľovníckeho krúžku  
Technickej univerzity vo Zvolene. Členovia krúžku sa aktívne zúčastňujú aj na akciách 
organizovaných SPU, no tiež aj na priateľských streleckých súťažiach organizovaných TUZVO 
v disciplíne M400. Takýmto spôsobom udržiavame medziuniverzitné vzťahy.  
 

Plánované činnosti a podujatia do budúcna  
V akademickom roku 2018/2019 plánujeme organizáciu Poľovníckeho plesu, Kynologického 
dňa a strelieb, ktoré každoročne prebiehajú na strelnici v Mojmírovciach. A účasť na každej 
poľovačke organizovanej poľovnom revíre dvočany.  
 

 

8. Internátne televízne štúdio Mladosť   

 

Krátka charakteristika a história  
História ITŠ siaha už niekoľko rokov dozadu, v archíve sú ešte VHS kazety zo študentských 
aktivít. Hlavnou úlohou ITŠ je robiť video dokrútky z akcií, ktoré sa na škole organizujú.   
 
 



Aktivity  
Pravidelne točíme sprievod mestom počas NUD. Už niekoľko rokov robíme video z 
imatrikulačného plesu, na ktorý sa chystáme aj teraz. Robili sme aj Vianočný koncert. Cieľom 
ITŠ bolo a je vytvoriť študentskú TV, ktorá vytvára krátke video reportáže ako doplnok k 
textovým správam na webovej stránke univerzity. ITŠ má jednu malú kameru, ale väčšinou 
využíva súkromnú techniku členov ITŠ.  

 

Plánované činnosti a podujatia do budúcna  
Do budúcna plánujeme z ITŠ spravil malé audio- vizuálne centrum, ktoré by mohlo dopomôcť 
k propagácii univerzity. 

 

9. Internátne rozhlasové štúdio Mladosť (IRŠ) 

IRŠ v súčasnosti nefunguje. Respektíve od odchodu Dušana Siemana nemal nikto zo 
študentov záujem znova ho rozbehnúť. Minulý rok boli nejaké pokusy, ale neúspešne. 
Aktuálne poslednou kontaktnou osobou je Jozef Čvapek, ktorý má kľúče od miestnosti v ŠD 
Mladosť na 5. Poschodí.   

 

10. Kynologický krúžok 

 
Účel a poslanie krúžku 
Krúžok združuje študentov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ktorí majú 

záujem o kynológiu. Poslaním krúžku je odovzdávanie si vedomostí navzájom medzi sebou 

a takisto v organizovaní vzdelávacích seminárov so zameraním na rôzne odvetvia kynológie.  

 

Aktivity  
Opis činností subjektu vo vzťahu k SPU v Nitre 

- Organizácia vzdelávacích seminárov pre členov i nečlenov krúžku. Jednotliví členovia 
krúžku zabezpečia významné osoby z rôznych odvetví slovenskej kynológie za 
účelom prednášky s následnou diskusiou.  

- Plánovaná je prezentácia krúžku na rôznych akciách SPU v Nitre.  

Opis činností subjektu vo vzťahu k externému prostrediu 

- Kynologický krúžok bude svojou prítomnosťou a činnosťou prezentovať SPU, čím 
podporí záujem študentov o štúdium na SPU.  

 
Požiadavky a potreby 

Žiadame vedenie SPU o vytvorenie vhodných podmienok pre existenciu a rozvoj 

kynologického krúžku. Rozvoju krúžku by pomohlo vytvorenie psiarne v areáli SPU, kde by si 

jednotlivý členovia mohli umiestniť svojich psov, podobne ako je tomu na Univerzite 

veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, a na Technickej univerzite vo Zvolene.  

 



11. Sokoliarsky krúžok  

 

História a charakteristika fungovania krúžku 

Sokoliarsky krúžok bol v roku 2007 na základe zoskupenia mladých nádejných sokoliarov pod 

vedením Ing. Milana Dobiaša, ktorý prišli študovať na SPU Nitra. Niektorý už boli sokoliari 

a iný sa ešte len k tomuto prastarému umeniu lovu pomocou cvičených dravcov chceli 

priučiť, tak vznikol krúžok kde sa kandidáti sokoliarstva a sokoliari stretávali a odovzdávali  

svoje poznatky.  

 

Účel a poslanie krúžku 

Poslaním krúžku je vychovávať adeptov sokoliarstva, pripravovať kandidátov na sokoliarsku 
skúšku, ktorej výsledkom je sokoliarsky preukaz, súčasťou krúžku je zvládnutie teórie a praxe 
výcviku a starostlivosti o dravce pre potreby sokoliarstva ale tiež ochrany prírody, 
nadobudnuté vedomosti poskytujú možnosť nadobudnutia praktických zručností v oblasti 
sokoliarstva, biologickej ochrany a odchovu dravcov. 
 
Aktivity  

- Zúčastňovať sa na celo univerzitných akciách ako aj na akciách organizovaných FAPZ, 

- Aktívne sa podieľame na letnej detskej univerzity, 

- Zúčastňujeme sa na rôznych výchovných prednáškach a praktických ukážkach 
sokoliarstva na základných a materských školách,  

- Rôzne vystúpenia na verejných akciách v letných mesiacoch 

 

Miesto pôsobenia  

Sokoliarsky krúžok reálne využíva priestory bývalej Rehabilitačnej stanice dravcov a sov, 

ktorá je umiestnená pri Centrálnej kotolni a vedľa Minizoo. 

 

  



12. Prílohy: 

 

Príloha č.1 Osnova pre vyplnenie do správy za umelecké súbory a záujmové krúžky 

študentov 

 

Cieľ: zistiť aktuálny stav a perspektívu do budúcnosti 

 
Obsah: 

 1 Prehľad o aktivitách za minulý rok a plán aktivít do budúceho roka 

 2 Informácia o financovaní z dotácie 

 3 Rôzne  
 
K bodu 1: 
Obsah 

Úvod  - krátko o histórii a fungovaní krúžku 

Účel a poslanie krúžku 

Zoznam aktívnych členov subjektu v aktuálnom roku 

Meno a 
priezvisko 

Fakulta  Ročník a 
stupeň 
štúdia bc. 
Ing. PhD. 

Tel. 
kontakt 

e-mail 

     

     

     

     

     

 

Opis činností subjektu vo vzťahu k SPU v Nitre za predchádzajúci rok 

Opis činností subjektu vo vzťahu k externému prostrediu za predchádzajúci rok 

Plánované činnosti subjektu v budúcom období 

 Opis činností subjektu vo vzťahu k SPU v Nitre 

 Opis činností subjektu vo vzťahu k externému prostrediu 
 

Hospodárenie subjektu 

 prehľad skutočných celkových príjmov a výdavkov – minulý rok 

 plánované príjmy a výdavky – budúci rok 
 

Návrhy a požiadavky 


