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1. Umelecké súbory a záujmové krúžky študentov Slovenskej 
poľnohospodárskej univerzity v Nitre v číslach za rok 2020 

 

 

 

Celkový počet aktívnych členov v jednotlivých umeleckých krúžkoch na SPU v Nitre bol 167 

v roku 2020 a oproti roku 2019 za znížil o 12 členov (6,7%).  

 

 

Celkový počet aktívnych členov – študentov SPU v Nitre v jednotlivých umeleckých krúžkoch 

predstavoval  92  v roku 2020 a oproti roku 2019 za zvýšil o 28 členov (23%). Pokles počtu 

študentov bol zaznamenaný v každom záujmovom krúžku. 
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Celkový počet aktívnych členov – absolventov SPU v Nitre bol v  jednotlivých umeleckých 

krúžkoch 44 v roku 2020 a oproti roku 2019 za zvýšil o 21 členov (91%). Nárast počtu 

absolventov v členskej základni krúžkov bol zaznamenaný vo folklórnom súbore Zobor.  

 

Prehľad miestností a priestorov, ktoré využívajú jednotlivé umelecké súbory a záujmové 

krúžky  SPU v Nitre 

Folklórny súbor ZOBOR 
ŠD Mladosť 2.p.  
Spoločenská miestnosť ŠD Mladosť  

Divadielko na Osmičke suterén ŠD 

Poľovnícky krúžok BUTEO ŠD Mladosť suterén 

Erasmus Student Network Nitra ŠD AB  2.p. 

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

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

Kynologický krúžok  Koterce v objekte psiarne 

Sokoliarsky krúžok  
rehabilitačná stanica dravcov a sov  
pri Centrálnej kotolni 

 

 

 

 

 

0 5 10 15 20 25 30

Folklórny súbor Zobor

Divadielko na Osmičke

Erasmus Student Network Nitra

Vysokoškolské biblické hnutie - VBH Nitra

Spolok mládeže Slovenského červeného kríža pri…

Poľovnícky krúžok Buteo

Kynologický krúžok

Sokoliarsky krúžok

Študentský                            Spolok Pasteur 

26

1

5

0

1

0

0

2

9

Počet absolventov v jednotlivých umeleckých súboroch a 
záujmových krúžkoch  SPU v Nitre



2. Folklórny súbor ZOBOR 

 

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. 

 

FS ZOBOR: 

 združuje záujemcov o hudobné, tanečné a spevné prejavy ľudovej tradície, čím 

vytvára priestor pre aktívne a tvorivé využitie voľného času študentov 

 upevňuje a rozvíja vzťah k tradičnej slovenskej kultúre 

 prostredníctvom svojich členov zbiera, spracúva, interpretuje a šíri pôvodný folklórny 

materiál 

 verejnými vystúpeniami a svojou činnosťou doma i v zahraničí popularizuje a šíri 

ľudové umenie, reprezentuje SPU, mesto Nitra a Slovenskú republiku 

 je členom folklórnej únie na Slovensku a organizácie CIOFF 

 

Organizačná zložka súboru: umelecký vedúci – Ondrej Debrecéni, organizačná vedúca – 

Kamila Ondrášová, tanečný pedagóg – Andrea Dóczyová. 

 

Opis činností subjektu vo vzťahu k univerzite a fakultám SPU v Nitre v roku 2020 

FS ZOBOR na svoju činnosť využíva pridelené priestory na II. poschodí ŠD Mladosť, 

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

roku 2020 boli súboru pridelené ďalšie priestory na III. poschodí ŠD Mladosť, v ktorých sa 

bude nachádzať krojáreň a kancelária súboru. V nových priestoroch prebehne počas leta 

2021 rekonštrukcia podlahy a vymaľovanie stien. 

Momentálne v súbore pôsobí 54 členov (z toho 15 sú študenti SPU a 13 sú absolventi SPU).  

FS ZOBOR sa pravidelne zúčastňuje univerzitných podujatí, ktoré ale tento rok neboli 

organizované z dôvodu proti pandemických opatrení prijatých vládou SR. 

 

Opis činností subjektu vo vzťahu k externému prostrediu v roku 2020 

V roku 2020 absolvoval FS ZOBOR 1 vystúpenie, ďalšie podujatia boli kvôli pandémii zrušené, 

resp. presunuté na rok 2021. 



Kvôli pandemickej situácii trvajúcej počas celého roka nebolo možné, aby sa členovia súboru 

stretávali a trénovali v pridelených priestoroch. Vedenie súboru sa po porade rozhodlo 

pokračovať v tréningoch, a to online formou cez programy ZOOM (hudba a spev) a živé 

vysielanie v súkromne skupine FS ZOBOR na facebooku (tanec). Rozhodnutie bolo prijaté 

kvôli priebežnému udržiavaniu kondície, stále prebiehajúcej príprave na 66-te výročie 

založenia súboru v júni 2022, a udržaniu návykov členov súboru. Tréningy kopírujú “klasické” 

tréningy a konajú sa 2x do týždňa od (pondelky a stredy/štvrtky o 19:00) a trvajú 60 - 90 

minút. Tréningy majú pevne stanovenú štruktúru a účasť na nich je povinná. Počas každého 

tréningu dostanú členovia tanečnej zložky tanečnú úlohu, ktorú musí každý nahrať do 

skupiny. Táto úloha je následne hodnotená a rozoberaná vedením tanečnej zložky. Rovnaký 

princíp funguje aj pre spevácku a muzikantskú zložku, kde členovia zasielajú zvukovú 

nahrávku vedúcemu hudby, ktorý ju následne rozoberá a vyhodnocuje. V LS 19/20 

absolvovali členovia 19 tréningov. Počas ZS 20/21 súbor pokračoval v online tréningoch 2x 

týždenne, čo predstavovalo dokopy 16 tréningov. 

Vzhľadom na časovú náročnosť prípravy online tréningu, následného hodnotenia úloh a 

potreby udržať určitú úroveň “nadšenia” členov súboru zúčastňovať sa tréningov, hľadalo 

vedenie iné spôsoby a formy online tréningov. Po poradách a diskusiách s viacerými 

vedúcimi bol náš súbor spolu s VŠUS Technik (STU BA) jediným, ktorý počas pandémie 

pokračoval v pravidelnom tréningom procese a tento spôsob trénovania cez živé vysielanie 

sa ukázal ako najefektívnejší. 

Z iniciatívy FS ZOBOR a VŠUS Technik vznikla nová aktivita - a to spoločné tréningy súborov z 

celej SR. Súbory sú združené v spoločnej facebook skupine Súboriáda - momentálne je do 

tohto projektu zapojených 10 súborov, z toho 6 univerzitných (VŠUS Technik - STU Bratislava, 

UFS Mladosť - UMB Banská Bystrica, FS Poľana - TU Zvolen, FS Hornád - UPJŠ Prešov, FS 

Borievka - TU Košice, FS Urpín - Banská Bystrica, FS Podpoľanec - Detva, FS Váh - Liptovský 

Mikuláš, FS Železiar - Košice) a ich počet sa priebežne zvyšuje. V skupine je zatiaľ cez 450 

súboristov. Organizácia spoločných tréningov, ktoré sú 2x do týždňa, spočíva v tom, že každý 

tréning vedie iný súbor. Pre členov súboru je to skvelá forma, ako zvyšovať motiváciu a chuť 

sa zúčastňovať online tréningov, učiť sa nové tanečné regióny a motivy, a takisto aj spoznať 

ostatné súbory a ich štýl práce a vedenia tréningov.  

V roku 2020 naďalej fungovalo občianske združenie Pro Zobor SPU, ktorého hlavnou náplňou 

je vytvárať odborný a organizačný rámec pre činnosť FS ZOBOR. Združenie úspešne požiadalo 

a realizovalo jeden projekt zameraný na novú tvorbu, a ďalší na doplnenie materiálneho 

vybavenia (zakúpenie čižiem). 

 
Plánované činnosti subjektu v roku 2021 
Hlavnou náplňou FS ZOBOR počas roku 2021 je príprava na 66-te výročie založenia súboru, 
ktoré sa bude konať v júni 2022. Pôvodný termín jún 2021 bol preložený z dôvodu pandémie. 
Cieľom v tomto kalendárnom roku je aj vytvorenie novej choreografie z oblasti Tekova v 
trvaní 15 minút. 
 

1. Príprava výročia založenia súboru 



2. Online tréningy Súboriáda - LS 20/21 
3. Účasť na Akademickej Nitre 2021 (podľa p. situácie) 
4. Leto 2021: vystúpenia na rôznych podujatiach v rámci SR (podľa p. situácie) 
5. Jesenné sústredenie v Nitre: pedagogická príprava na novú tvorbu (9. - 

10.10.2021) 
6. Jesenné sústredenie v Radave: nová tvorba Tekov (15. - 17.10.2021) 
7. obnova krojovej základne 
8. rekonštrukcia novej krojárne a kancelárie občianskeho združenia Pro Zobor SPU 

na III. poschodí ŠD Mladosť 
 

Hospodárenie subjektu 
● prehľad skutočných celkových príjmov a výdavkov – rok 2020 

 
Počas roku 2020 bola činnosť FS ZOBOR financovaná nasledovne: 
Príjmy  26 988, 45 EUR 

Výdavky 24 382,35 EUR 

 
V roku 2020 tvorili príjmy súboru celkovo 26 988, 45 EUR. Prvá časť príjmov bola prenosom 
ušetrených prostriedkov z roku 2019, ďalšia bola získaná na základe úspešných projektových 
návrhov: dotácia z SPU (1 projekt), grant získaný z Ministerstva kultúry SR, grant z Nadácie 
Volkswagen. Ďalšiu časť tvoria príspevky z 2% a príjem z vystúpenia.  
 

Príjmy (zdroj) Suma (EUR) 

Prenos z 2019 8680,29 

Príspevok z SPU 5000 

Projekt: Ministerstvo kultúry SR 3000 

Projekt: Nadácia Volkswagen 700 

2% z daní 1052,35 

Vystúpenia 570,81 

Skladačka zahr. zájazd (200 EUR/osoba) 5600 

Vratka záloha zájazd (Pelikán) 2385 

SPOLU 26988,45 

 
 
V roku 2020 bola najväčším výdavkom pre FS ZOBOR nákup krojových súčiastok (kroje, 
čižmy, opasky, zápästky) a takisto aj realizácia pracovného online sústredenia. Ďalšie výdavky 
boli spojené s ostatnými prostriedkami potrebnými pre chod súboru. 
 

Výdavky – vlastné/ostatné zdroje Suma (EUR) 

10 ks kožušky Rejdová (dotácia SPU)  5000 

Nová tvorba: Tekov lektori ozvučenie 250 



Nová tvorba: Tekov lektori 540 

Nová tvorba: choreografia Tekov 1800 

Websupport (www stránka) 269,89 

Letenky záloha (zahr. zájazd)  3100 

Vratka záloha (pre členov FS ZOBOR) 4954,32 

Krojové súčiastky Tekov 165 

Opasky Rejdová 450 

Zápästky Telgárt 450 

Vedenie účtov OZ 179,14 

Členské CIOFF + FUS  140 

Účtovníctvo OZ 300 

Kroje Rejdová (projekt FPU) 5265 

Kožusky Rejdová (doplatok vlastné zdroje) 500 

Čižmy (projekt VW) 1008 

iné 11 

SPOLU 24382,35 

 
● plánované príjmy (univerzitné a mimo univerzitné ) a výdavky – rok 2021 

Príjmy: 
1. vystúpenia 
2. podpora z FPU: príprava 66. výročia založenia FS ZOBOR 
3. podpora z Ministerstva kultúry: príprava 66. výročia založenia FS ZOBOR 
4. podpora z Nadácie Volkswagen: zakúpenie krojového vybavenia 
5. podpora z dotácie Mesta Nitra: príprava 66. výročia založenia FS ZOBOR 
6. podpora z dotácie VÚC Nitra: príprava 66. výročia založenia FS ZOBOR 
7. podpora z SPU: príprava 66. výročia založenia FS ZOBOR 
8. 2% 

 
Výdavky: 

1. sústredenie jeseň: cesta (300 EUR), ubytovanie + strava (3000 EUR) = 3300 EUR 

2. príprava výročia založenia FS ZOBOR (spolu cca 30 000 EUR): 

- prenájom divadla (2 dni): 5000 EUR 

- prenájom techniky (2 dni): 1500 EUR 

- honoráre technikov a zvukárov: 1000 EUR 

- doprava technika a kroje: 200 EUR 

- prenájom sály na spoločenský večer: 1200 EUR 

- catering na spoločenský večer: 4000€ 

- promo a médiá (platené reklamy): 500€ 

- video & foto záznam z programu + 2x video upútavka pred podujatím: 1150€ 

- monografia Folklórneho súboru ZOBOR (náklad 500ks): 15000€ 



2 Informácia o použití finančnej dotácie na projekty 

 

V roku 2020 získal FS ZOBOR podporu z SPU na 1 projekt: nákup 10 ks pánskych kožúškov 

z Rejdovej.  

 

Prospešnosť pre študentov, propagácia SPU, zapojenie študentov: 

FS ZOBOR absolvuje ročne cca 35 vystúpení a preto je potrebné obnovovať a doplňovať 

krojový park. Pri tvorbe nových programových čísel sa tento park rozširuje o nové krojové 

súčiastky.  

Vďaka podpore môže súbor zabezpečiť pre členov zodpovedajúce pracovné podmienky. Tým 

predpokladáme zvýšenie interpretačných kompetencií členov súboru, zvýšenie záujmu 

o tradičnú ľudovú kultúru a spolupodieľanie sa na jej uchovávaní. 

FS ZOBOR propaguje SPU ako svojho zriaďovateľa na svojej webovej stránke 

(www.fszobor.sk), na svojej Facebook stránke (www.facebook.com/fszobor/), na Twitter-i 

(twitter.com/fsZOBOR) a Instagrame (#fszobor). FS ZOBOR zároveň uvádza SPU v Nitre ako 

svojho zriaďovateľa a podporovateľa na všetkých vlastných tlačovinách, počas všetkých 

vystúpení, súťaží a folklórnych festivalov doma i v zahraničí.  

Propagácia na www.fszobor.sk 

 

Propagácia na instagrame FS ZOBOR 

 



Propagácia na facebook stránke a twitteri FS ZOBOR 

 

Folklórny súbor ZOBOR reprezentuje SPU v Nitre na všetkých podujatiach od svojho 

založenia v roku 1956. Je aktívny vo folklórnom dianí a komunite, spolupracuje s ostatnými 

súbormi a reprezentuje SPU v Nitre medzi ostatnými univerzitnými súbormi.  

V súbore momentálne pôsobí 15 študentov SPU, ktorí sa aktívne zúčastňujú vystúpení, 

tréningov, podieľajú sa na tvorbe nových choreografií, čím sú priamo účastní projektov 

podporených SPU.  

 

Prínos pre súbor 

Doplnením krojového parku FS ZOBOR zvyšuje svoj interpretačný potenciál a zaraďuje sa 

medzi ostatné moderné univerzitné folklórne súbory. 

Rôzne 

1. pripraviť návrh spolupráce pri organizovaní 66. výročia založenia Folklórneho 
súboru ZOBOR (jún 2022) 

2. rekonštrukcia podlahy v priestoroch novej krojovne + maľovanie (spoločne s 
rekonštrukciou ŠD Mladosť) 

3. rekonštrukcia wc a kúpeľne v priestoroch súboru na ŠD Mladosť na II. 
poschodí 

4. udeliť motivačné štipendium študentom SPU po 1. roku členstva v súbore + 
udeliť odmeny vedeniu súboru 

5. pri ukončení štúdia na návrh vedenia súboru vyzdvihnúť aktivitu člena súboru 
pri záverečnej promócii 

 

 

 

 

 



3. Divadielko na Osmičke 

História a charakteristika 

Divadielko na Osmičke je univerzitný divadelný súbor, ktorý od roku 1973 združuje 

divadelných nadšencov z radov študentov našej univerzity. Patrí medzi najstaršie 

vysokoškolské súbory na Slovensku a počas svojej dlhej histórie získal množstvo ocenení.  

 

Aktivity  

Vzhľadom k pandémickej situácii Divadielko na Osmičke v roku 2020 nevyvíjalo žiadne 

aktivity 

 

Plánované činnosti a podujatia do budúcna  
Plánovanými aktivitami na rok 2021 sú: príprava nového predstavenia, s ktorým by sa radi 

predstavili nielen pred študentmi SPU, ale aj v rámci rôznych festivalov a nábor nových 

členov.  

 

Najväčším problémom pre Divadielko na Osmičke je v súčasnosti nevyhovujúce priestorové 
zabezpečenie. Členovia súboru sa schádzajú v malej miestnosti v ŠD Mladosť, ktorý zároveň 
slúži ako sklad techniky, kostýmov, rekvizít, hudobných nástrojov, skúšobňa pre hercov a 
hudobníkov. 
 

 

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 prospievajúce 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).ESN SUA je najstaršou a 

najväčšou z 2 sekcií, ktoré v súčasnosti pôsobia v Nitre. Priemerný počet našich študentov 

prichádzajúcich cez program Erasmus+ je približne 120 ročne a tento počet sa v posledných 

rokoch zvyšuje. Hlavným cieľom našej sekcie je poskytovať servis systému Buddy a ďalšie 

spoločenské aktivity. Počas našej existencie sme usporiadali množstvo výletov a 

spoločenských podujatí, ktoré boli úspešné a ocenené aj našimi študentmi Erasmus. Všetci 

členovia ESN SUA Nitra sú vždy pripravení pomôcť. Najdôležitejšie pre nás je cítiť ESN SPIRIT. 

 

Účel a poslanie krúžku 

Obohatenie spoločnosti prostredníctvom zahraničných študentov. ESN je kľúčovou 

dobrovoľníckou študentskou organizáciou v medzinárodnom vysokoškolskom vzdelávaní v 



Európe. Poskytujeme príležitosti na kultúrne porozumenie a osobný rozvoj na základe 

princípu „študenti pomáhajú študentom“. 

 

Opis činností subjektu vo vzťahu k univerzite a fakultám SPU v Nitre v roku 2020 

 Spolupracujeme najmä s Kanceláriou zahraničných vzťahov 

 Našou činnosťou odľahčujeme Kanceláriu zahraničných vzťahov, najmä počas prvých 

týždňov pobytu zahraničných študentov v Nitre, a snažíme sa zariadiť základné potreby 

zahraničných študentov po ich príchode, pomoc pri vybavovaní víz, pri návšteve 

nemocnice, vybavovanie dokumentov na univerzite (študentská karta, internet) a 

snažíme sa riešiť iné vzniknuté problémy  

 Pravidelne sa zapájame do podujatí organizovaných univerzitou, či už členovia, ale 

takisto sa snažíme zapájať zahraničných študentov.  

 Aktívne propagujeme štúdium v zahraničí ako aj jednotlivé mobility a poskytujeme 

študentom praktické informácie počas informačných stretnutí, náborov, či celkovo pri 

našich jednotlivých aktivitách. 

 Spolupodieľali sme sa na organizácii projektu Mini-Erasmus na SPU, keď sme mali na 

starosti študentov zo stredných škôl 

 Spoluorganizovali sme podujatie „Erasmus village“, ktorý je každoročne organizovaný 

pod záštitou kancelárie zahraničných vzťahov 

 

Opis činností subjektu vo vzťahu k externému prostrediu v roku 2020 

 2x sa uskutočnilo online celoslovenské stretnutie ESN z celého Slovenska aj so 

zahraničnými hosťami. Príhovor Na stretnutí sme preberali budúcnosť ESN Slovakia, ako 

aj nové stanovy v organizácií, situácia spojená s Covid19. 

 Účasť na online Central Europien Platform 

 

Plánované činnosti subjektu v roku 2021 

 Opis činností subjektu vo vzťahu k SPU v Nitre 

- Uskutočňovanie podujatí pre zahraničných študentov (ukázanie mesta, pomoc s 

nemocnicou, políciou, príchodom na Slovensku, pomoc v škole, vytvorenie podujatí 



ako sú prezentácie o krajinách z ktorých študenti pochádzajú, alebo zábavne 

programy ako karaoke) 

- 1-dňová exkurzia pre zahraničných študentov po Slovensku 

- Erasmus village v školskom roku 2021/2022 

 

Hospodárenie subjektu 

 prehľad skutočných celkových príjmov a výdavkov – rok 2019/2020 

Typ podujatia  Suma  

AGM Sweden 470€ 

Poplatok za ESN 150€ 

ESNcard 80€ 

 

 

5. Vysokoškolské biblické hnutie - VBH Nitra 

Krúžok VBH (Vysokoškolské biblické hnutie) sa zameriava na duchovný rozvoj študentov 
všetkých univerzít na Slovensku. Toto hnutie vzniklo na Slovensku v roku 1991. Cieľom VBH 
je pomáhať študentom v duchovnom raste a poskytovať im možnosť oddychu a spoznávania 
nových ľudí popri štúdiu.    
 
Krúžok využíva spoločenskú miestnosť na internáte SPU Antona Bernoláka na 6. poschodí, 
ktorú mu poskytla univerzita. Každý týždeň sa tam organizujú stretnutia študentov, a to 
nielen študentov SPU, no tiež študentov UKF, ako aj absolventov univerzít. Študenti môžu 
pozývať na stretnutia aj svojich priateľov a známych, nielen z nitrianskych univerzít. 
Niekoľkokrát za rok hnutie organizuje aj väčšie akcie, ako spoločné pozeranie filmu, 
palacinkovica, prednášky na rôzne duchovné témy, ako aj všeobecné témy týkajúce sa 
študentského života, či hranie spoločenských hier. Tieto podujatia do veľkej miery 
nepriaznivo ovplyvnil vývoj pandémie, kvôli ktorej sme nútení ich usporadúvať v online 
prostredí.   
 
V roku 2021 plánuje krúžok pokračovať v aktivitách, ktoré zahŕňajú už spomínané akcie, teda 
pravidelné stretnutia raz týždenne a podujatia s väčšou predpokladanou účasťou 
(palacinkovice, premietanie filmov, hranie spoločenských hier, prednášky a pod.).  
 
Z dôvodu protipandemických opatrení sa v roku 2020 nemohli usporiadať veľa osobných 
stretnutí, kvôli čomu sa výdavky krúžku oproti minulým rokom znížili. Príjmy i výdavky 
predstavovali v roku 2020 sumu 63€. Príjmy pozostávajú z finančných dotácií od spoločnosti 
ZKSM, ako tomu bolo aj v roku 2020. Predpokladané výdavky úzko súvisia s vývojom 
pandémie a možnosťou osobných stretnutí, preto je ťažké určiť predpokladanú sumu. V 
prípade uvoľnenia opatrení, ktoré by umožnili stretávať sa v skupine sú predpokladané 
výdavky 80 -100€. 



 
Tento náš projekt predstavuje prínos pre študentov v tom, že im ponúkame možnosť 
duchovne sa rozvíjať , oddýchnuť si, zabaviť sa a stretávať nových študentov. Taktiež náš 
projekt pomáha novým študentom prvých ročníkov rýchlejšie sa adaptovať vo 
vysokoškolskom prostredí a spoznávať nových ľudí.  
 
Výška nevyčerpanej dotácie za rok 2020 predstavuje sumu 27€, z už spomenutého dôvodu 
protipandemických opatrení, ktoré nám neumožňujú fyzicky sa stretávať. 
 
Našou požiadavkou je, aby nám vedenie internátu Antona Bernoláka aj tento rok povolilo 
využívať spoločenskú miestnosť na 6. poschodí na stretávanie, samozrejme ak to dovolia 
podmienky (uvoľňovanie protipandemických opatrení, dokončenie rekonštrukcie internátu).  
 
V roku 2021 by sme chceli finančnú dotáciu využiť aj na akcie pre študentov 1. ročníkov, 
ktoré im pomôžu rýchlejšie sa zorientovať v akademickom svete. 
 
 

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. Prezentovať prvú 

predlekársku činnosť a venovať sa humanitárnej činnosti (darcovstvo krvi, zbierky oblečenia 

atď.). SČK vznikol 16.1.2003. 

Aktivity mimo univerzity: 
V roku 2020 

- Potravinová pomoc (rozdávanie balíkov cieleným občanom podľa projektu) 
- Ukážky prvej pomoci – MŠ, Granvia, dopravné ihrisko 
- Účasť dobrovoľníkov na mobilných odberových miestach COVID-19 

 
Aktivity v rámci univerzity:  

- Organizovanie Valentínskej kvapky krvi (február 2020) 

 
Plánované aktivity na rok 2021: 

- Mobilný odber krvi 
- Zbierka oblečenia 
- Prednášky prvej pomoci pre študentov 
- Asistenčné služby prvej pomoci na podujatiach organizovaných univerzitou 
- Dozor na podujatiach organizovaných mestom 
- Ukážky prvej pomoci 
- Súťaž prvej pomoci pre stredoškolákov v areáli univerzity so stanovišťom týkajúcim sa 

prezentácie univerzity (a konkrétnej fakulty) 



- Účasť na súťažiach 
- Lešť 2021 – Poučme sa z minulosti 
- Memoriál MUDr. Vladimíra Harineka 
- Roskoš Rescue (ČR) 
- Žilina Rescue 
- Prvá pomoc pre všetkých (UKF) 

 
Hospodárenie subjektu: 

 prehľad skutočných celkových príjmov a výdavkov – rok 2020 

 Nákup členských známok: 16 ks x 1 € - platí si každý sám 

 Nákup obväzového materiálu, diek, resuscitačných figurín, lekárničiek s náplňou, 

cvičný defibrilátor, pulzný oximeter, dlahy – dotácia SPU – 1 606,14 € 

 plánované príjmy (univerzitné a mimo univerzitné ) a výdavky – rok 2021 

 Nákup členských známok: 11 ks x 1 € - platí si každý sám 

 
Plánované príjmy: Dotácia SPU 
 

Projekt:  
Náš projekt mal do aktuálneho obdobia vplyv len na členov spolku (využite batohov na 

asistenčných službách prvej pomoci, tréning na figurínach a pod.), nakoľko širší vplyv sme 

nevedeli zabezpečiť, pretože aktivity vychádzajúce z projektu nie je možné realizovať bez 

účasti študentov a pedagógov. Taktiež propagácia AED (defibrilátora) a jeho umiestnenie 

(pod aulu SPU) by malo menší vplyv na propagáciu a verejnosť, ako keď bude umiestnený v 

čase, prítomnosti študentov a pedagógov. V rámci dotácie nám zostalo niekoľko desiatok 

eur, ktoré mali byť určené na občerstvenie na prednáškach prvej pomoci, ktoré sa z dôvodu 

pandémie neuskutočnili. Ako náhle budú pedagógovia a študenti prítomní v škole, naše 

plánované (pripravené) aktivity budeme realizovať. S rozdelením dotácie sme boli spokojní, 

tiež so spôsobom akým boli žiadosti realizované. 

Potreby: 

- Pomohla by väčšia propagácia krúžkov v rámci univerzity, nakoľko motivovať 
študentov a našich spolužiakov v aktivite navyše je v súčasnom období (nie z dôvodu 
pandémie) veľmi zložité. Na úvodoch do štúdia, vydaním propagačného materiálu, 
spoločnou web stránkou pod univerzitou a pod. 

- Tento rok boli všetky aktivity (podujatia, súťaže a pod.) zrušené. 

 
 

7. Poľovnícky krúžok PK BUTEO 

 
Krátka charakteristika a história  
Poľovnícky krúžok BUTEO pôsobí pri KHMHZ (katedra hydinárstva a malých hospodárskych 
zvierat) na FAPZ (fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov) na Slovenskej 
poľnohospodárskej univerzite v Nitre, ktorá organizuje spoločné a výučbové poľovačky na 



bažanty v revíri Dvorčany. Vznik poľovníckeho krúžku sa datuje od roku 2000. S písaním 
kroniky sa začalo v roku 2003, ktorú začal písať vtedajší predseda Martin Fik. Za jeho 
predsedníctva sa začalo aj s poľovačkami na kačice a škodnú zver, taktiež s Poľovníckym 
plesom, kde boli pozvaní aj priatelia z Poľovníckeho krúžku vo Zvolene. Funkciu 
predsedníctva vykonávali ambiciózni študenti. Prvým predsedom PK BUTEO bol Peter 
Chudej, ktorý založil spolu s kamarátmi PK BUTEO. Ako druhý predsedoval Ján Mikurčík, 
tretím bol Ján Juhász, štvrtým už spomínaný Martin Fik, po ňom si získal funkciu 
predsedníctva Martin Nevoľný, v poradí ako piaty. Šiesty predseda bol Štefan Janega a po 
ňom siedmy - Ľubomír Krčmárik. Predsedníctvo po Tomášovi Fukovi prevzal súčasný teda 
deviaty predseda Jakub Blaška. Jeho podpredsedom bol Zoltán Apacs. Tajomníčkou bola 
Petra Vavreková. Jubilejný desiaty predseda krúžku sa stal Lukás Lenčeš a po ňom nasledoval 
Michal Gajňák, ktorý je predseda až do dnešného dňa. 
PK BUTEO združuje študentov z rôznych fakúlt SPU,  ktorých spája láska k poľovníctvu. 
Študenti „kružkári“ sa pravidelne stretávajú na tzv. poľovníckych schôdzach, kde diskutujú o 
aktuálnych témach. 
 

 

 
Aktivity  
Poľovnícky krúžok v spolupráci s predmetom Poľovníctvo zabezpečujú výučbové poľovačky 
na divú a bažantiu zver v revíroch Slovenskej Poľnohospodárskej Univerzity. Taktiež sa 
organizujú dekanské a rektorské poľovačky na ktorých sa zúčastňujú členovia krúžku a 
zabezpečujú plynulý priebeh poľovačiek. V roku 2020 sa uskutočnili 2 spoločné školské 
vyučbové poľovačky na bažantiu zver. Z dôvodu pandémie COVID – 19 a dištančného štúdia 
na SPU sa neuskutočnili žiadne ďalšie plánované akcie krúžku. 
 
Plánované činnosti a podujatia do budúcna  
Plánovaná činnosť sa bude organizovať a prispôsobovať aktuálnej pandemickej situácii. 
1. Výučbové poľovačky – výučba študentov z predmetu Poľovníctvo ( počas celého školského 
roka ) 
2. Brigády v poľovnom  školskom revíry – starostlivosť o revír, krmenie zvery, úprava revíru, 
stavba posedov a stavba zariadení ( počas celého roka) 



3. Kynologický deň – reprezentácia univerzity a poskytnutie informácii o psoch  ( máj 2020) 
4. Streľby na strelnici v Mojmírovciach – akcia pre členov krúžku. 
 

 

8. Kynologický krúžok 

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

záujem o kynológiu. Kynologický krúžok bol založený v roku 2018 s cieľom organizovania 

záujemcov o kynológiu z radov študentov i zamestnancov SPU. Poslaním krúžku je združovať 

záujemcov o kynológiu z radu študentov SPU. Formovať v nich správny postoj k hodnotám 

kynológie poskytovať im informácie z rôznych oblastí kynológie formou seminárov a 

prezentácie výcviku, či využitia psov v praxi. 

Opis činností subjektu vo vzťahu k SPU v Nitre 
Kynologický krúžok sa pravidelne podieľa na organizácií výberových prednášok, ktoré sú 
určené pre študentov SPU ako aj širokú verejnosť. V roku 2020 bola z dôvodu pandémickej 
situácie organizovaná len jedna on-line prednáška 23. 11. 2020 s názvom Mantrailing ako 
metóda pachovej práce psov.   
 
Opis činností subjektu vo vzťahu k externému prostrediu 
Osoby z externého prostredia sa zúčastňovali všetkých organizovaných prednášok 
kynologickým krúžkom. 
 
Plánované činnosti subjektu vo vzťahu k SPU v Nitre v budúcom roku 

- organizácia vzdelávacích seminárov pre študentov a zamestnancov SPU 
- organizácia výberových prednášok 
- aktívna propagácia univerzity na akciách organizovaných SPU  
- organizácia propagačných akcií 

 

Opis činností subjektu vo vzťahu k externému prostrediu 
- organizácia vzdelávacích seminárov pre verejnosť 
- organizácia výberových prednášok 
- aktívna propagácia univerzity na akciách organizovaných SPU  
- organizácia propagačných akcií pre verejnosť  

 

Čerpanie z dotácie na organizačnú podporu ďalších športových aktivít a na kultúrnu 
činnosť študentov SPU: 

- V roku 2020 bolo postavené oplotenie okolo psiarne SPU. Financovanie bolo mimo 
vedenia krúžku. Krúžok nie je zárobkovo činný. Psiareň bude slúžiť pre študentov SPU 
v Nitre a takisto na prezentáciu SPU v Nitre a pri náboroch študentov na stredných 
školách. 

 
Požiadavky a potreby 

V roku 2021 by sme požadovali od SPU v Nitre poskytnutie oploteného priestoru vedľa 
psiarne (ide o značne zanedbaný oplotený pozemok), kde by si kynologický krúžok zriadil 
cvičisko pre psov členov krúžku. 



9. Sokoliarsky krúžok  

 

História a charakteristika fungovania krúžku 
V roku 1998 vznikol pri Katedre hydinárstva a malých hospodárskych zvierat, dnes Katedra 

špeciálneho chovateľstva SPU v Nitre sokoliarsky krúžok. Za ten čas sa tu vystriedalo viacero 

sokoliarov a pred 6timi rokmi sa začali robiť prvé nábory študentov do nášho krúžku. Taktiež 

činnosť krúžku sa obmenila, prvotne tu bola aj rehabilitačná stanica pre dravé vtáky no dnes 

krúžok slúži skôr ako „internát pre dravce“ študentov a ako vzdelávací krúžok v oblasti 

sokoliarstva. 

Účel a poslanie krúžku 

členovia krúžku majú možnosť priúčať sa tomuto krásnemu a históriou ospevovanému 
remeslu, pričom taktiež počas aktívneho pôsobenia majú možnosť absolvovať minimálnu 
ročnú prax, ktorá je nutná na vykonanie sokoliarskych skúšok a tie sú potrebné v prípade 
záujmu vlastniť a manipulovať s dravým vtákom /sovou. Pre členov, ktorý už toto všetko 
absolvovali a majú vlastného dravca/ sovu je možnosť jeho umiestnenia na univerzitnej 
sokoliarni, podmienkou je teda byť členom krúžku a spĺňať jeho stanovy. 
 
Opis činností subjektu vo vzťahu k univerzite SPU v Nitre v roku 2020 

- zúčastnili sme sa oboch termínov DOD FAPZ kde sme boli študentom počas celého 
dňa k dispozícií. Pristavilo sa pri nás veľa záujemcov a mali sme pre nich nachystané 
letáčiky na nábor členov do krúžku, ako aj krásny suvenír vo forme pierka, 

- pravidelné (kým to situácia s pandémiou umožnila ) prednášky pre členov na 
sokoliarni, 

- Zúčastnili sme sa na poľovníckom plese v historických kostýmoch a s našimi dravcami 
ako súčasť programu, 

- nábor nových členov sa uskutočnil 12.2.2020 o16:00 na Katedre špeciálneho 
chovateľstva, kde sa zúčastnilo 24 záujemcov a ďalší nás kontaktovali na našej fb 
stránke, 

- brigády na hĺbkovú dezinfekciu plechovej voliéry. 
 
Počas pandémie: 

- počas prvého locdownu, sme pripravili pre členov krúžku z knižnice Hegerovej 
slovenskú aj anglickú sokoliarsku naskenovanú knižnú literatúru o výcviku, 
chorobách, histórií, do ktorej mali členovia prístup na google disku, aby sa mohli 
vzdelávať v tomto krásnom odvetví aspoň takýmto spôsobom, 

- na konci leta sa konala brigáda v rámci projektu 1. etapy rekonštrukcie sokoliarne, 
následne až do Vianoc boli brigády: demolácia starého koterca, natieranie nových 
voliér a domca, upratovanie celej sokoliarne, vynášanie odpadu po demolácií starých 
voliér, tvorba provizórneho chodníka atď.. kde sa však väčšina našich členov nemohla 
zúčastniť nakoľko to situácia s pandémiou neumožnila, 

- 26.11.2020 sa v rámci univerzitných dní konala verejná online konferencia: Falconry 
interview with a guest from Cotswold falconry centre in England, prednášajúci: Mark 
Dalton a Ing. Terézia Hegerová, 

- 18.12.2020 otvorenie novopostavených voliér. 



 
Opis činností subjektu vo vzťahu k externému prostrediu v roku 2020 

- zúčastnili sme sa oboch termínov DOD FAPZ kde sme boli študentom počas celého 
dňa k dispozícií. Pristavilo sa pri nás veľa záujemcov a mali sme pre nich nachystané 
letáčiky na nábor členov do krúžku, ako aj krásny suvenír vo forme pierka, 

- 26.11.2020 sa v rámci univerzitných dní konala verejná online konferencia: Falconry 
interview with a guest from Cotswold falconry centre in England, prednášajúci: Mark 
Dalton a Ing. Terézia Hegerová, 

- každý deň, chodia rodinky s deťmi na prechádzky a vždy sa pristavia pozerať na naše 
dravce, snažíme sa im vždy niečo o nich porozprávať, prípadne pozorujú aj dravce pri 
lietaní na lúke pri sokoliarni, čo je pre nich vždy veľký zážitok, 

- taktiež nás široká verejnosť pravidelne kontaktuje na našej facebookovej stránke, kde 
sa im snažíme poradiť v prípade postupu pri nájdení dravca, či s možnosťou nás prísť 
navštíviť. 

Plánované činnosti subjektu v budúcom roku vo vzťahu k SPU v Nitre                                                                                                                             

- Nakoľko je situácia s pandémiou nejasná tak je ťažké si niečo plánovať, no v prípade 
že sa všetko opäť dá do poriadku, tak začneme opäť s náborom nových členov: 
vytlačenie propagačných materiálov a vyvesenie po areály univerzity ako aj 
propagácia na stredných a základných školách v Nitre, rovnako aj na internetových 
stránkach. 

- 1.4.2021 - Deň vtáctva SPU 
- Ide o výstup na Zobor , kde budeme sledovať divo žijúce vtáctvo. 
- Akcia je verejná, budú sa robiť plagáty a je teda organizovaná hlavne pre študentov 

SPU 
- V máji budú univerzitné dni a tak opäť plánujeme zorganizovať online konferenciu s 

hosťom zo sokoliarskych kruhov. 
- Brigády na úpravu chodníka, druhý náter nových voliér 
- V prípade, že sa nám podarí získať ďalší projekt, začali by sme s druhou etapou 

rekonštrukcie sokoliarne. 
- 16.11.2021- medzinárodný deň sokoliarstva: vízia je taká, že by sa členovia zúčastnili 

pri organizácií zaujímavého programu pre verejnosť s workshopmi ako: výroba pútok, 
kreslenie, držanie dravca, prílet na ruku. Konalo by sa to na univerzitnej sokoliarni a 
teda akciu by sme propagovali na facebookových stránkach. 

- podujatia, na ktoré nás univerzita pozve v priebehu semestra 

 
Činností subjektu vo vzťahu k externému prostrediu 
Aktivity krúžku sú prístupne aj verejnosti, a oslovujú krúžok aj zo základných a stredných 

škôl, preto sa plánujú ukážky a prezentáciu univerzitného krúžku aj v externom prostredí. 

 

Hospodárenie subjektu 
Prehľad skutočných celkových príjmov a výdavkov – rok 2020 

Príjmy: 

- 2000€ Dotácia z projektu za umelecké súbory a záujmové krúžky študentov 
- 5200€ Dekanát FAPZ  



 

Výdavky: 

- záhradný domec: 1530€ 
- voliéra 1: 1330€ 
- voliéra 2 (plus doplnkové služby: hniezdo, štrk, príprava terénu na stavbu):1670€ 
- voliéra 3 menšia (plus doplnkové služby: hniezdo, štrk, príprava terénu na stavbu): 

1310€ 
- spojovacia chodba medzi voliérami: 470€ 
- farby: 302,5 +195€ 
- rebrík: 85€ 

 

Výdavky zo súkromných zdrojov členov: dezinfekčné prostriedky a pomôcky, štrk do 

plechovej voliéry, zabezpečenie každodenného chodu sokoliarne ( spotrebný materiál, 

potrava pre dravce, hygienické pomôcky, lieky) linoleum do záhradného domca, fúrik, 

pracovné náradie, 

 

Plánované príjmy a výdavky – rok 2021 

Príjmy: dotácia z projektu za umelecké súbory a záujmové krúžky študentov 

 

Výdavky: 

- rekonštrukcia strechy na plechovej voliére (stará voliéra): cca 1000€ 
- vstupná brána (dvojkrídlová): cca 1500€ 
- nová voliéra 4 (posledná potrebná voliéra): 1670€  

Výdavky- rekonštrukcia strechy na plechovej voliére, vstupná brána, posledná nová voliéra, 

ak budú financie z projektu, pravidelná dezinfekcia prostredia, príslušenstvo pre sokoliara a 

dravého vtáka, propagačné materiály, potrava pre dravce zo súkromných zdrojov členov. 

Čerpanie z dotácie na organizačnú podporu ďalších športových aktivít a na kultúrnu 
činnosť študentov SPU: 
 

Nakoľko do roku 2020 sokoliareň nečerpala žiadne dotácie, bolo nutná z hľadiska 

bezpečnosti ľudí ako aj dravcov výmena „sokoliarskeho domca“, ktorého strecha a steny pri 

silnejšom vetre odlietavali a tiež rozpadnutých voliér. Teraz sa tešíme nielen bezpečnosti 

našich dravcov a pri práci, ale aj veľkoleposti a vizuálnej stránke novopostavených objektov. 

Všímame si, že aj okoloidúci sa častejšie pristavujú obdivovať nový šat univerzitnej 

sokoliarne. Domec je nutný pre prípravu jedla, výmenu sokoliarskej výstroje, vzdelávanie 

krúžkarov a podobne. Teraz je dokonca aj veľmi pekný a môžeme sa venovať jeho 

dekorovaniu, nakoľko medzi krúžkarmi máme aj žiakov základných škôl, ktorý v rámci 

projektu majú za úlohu nakresliť a popísať dravce, ktoré sa nachádzajú na sokoliarni a tak 

máme v domci aj výstavné nástenky, ktoré si má každý návštevník možnosť pozrieť. 

• propagácie a vytvárania pozitívneho obrazu SPU v Nitre, (1x foto, plagát, leták a 

odkaz na stránky alebo sociálne siete) 



 Prospešnosť krúžku pre študentov, propagácia a vytváranie pozitívneho obrazu SPU 

 

 

 

Čo sa týka propagácie členovia s dravcami sa dlhoročne zúčastňujú na rôznych podujatiach 

organizovaných našou Univerzitou. Tiež spolupracujeme aj so strednou veterinou v Nitre, 

kde študenti prišli navštíviť sokoliareň, naopak aj naši členovia boli odprezentovať 

univerzitnú sokoliareň na školu. 

 

Činnosť krúžku taktiež s foto dokumentáciou môžete sledovať aj na facebookovej fanpage: 

Sokoliari sv. Svorada 

 zapojenia študentov SPU v Nitre do realizácie projektu,- zapojili sa členovia, ktorí sú z 
Nitry a okolia, teda tí ktorý sa počas pandémie mohli zúčastniť brigád na prípravu 
miesta pre nový domec a voliéry. Na natieraní nového domca sa zúčastnilo taktiež 
pár členov - študentov SPU. 

 prínosu pre súbor alebo záujmový krúžok - Prínos je obrovský, ako som vyššie 
spomenula, výmena domca a voliér už bola z hľadiska bezpečnosti nutná podľa 
Vyhlášky č. 143/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
Slovenskej republiky o chove nebezpečných živočíchov, do ktorého od marca 2020 
spadajú aj dravé vtáky. Ale samozrejme aj kvôli reprezentatívnosti univerzitnej 
sokoliarni a väčšej radosti členov z kvalitného welfare pre dravé vtáky. 



 



Požiadavky a potreby 

 Finančná podpora na rekonštrukciu strechy na plechovej voliére (ktorá je narušená) ako 
aj kúpa vstupnej brány z dôvodu bezpečnosti samotných dravcov (nakoľko aktuálne 
pletivo je iba provizórne riešenie) a tiež pre reprezentatívnosť univerzitnej sokoliarne. 

 Postavenie poslednej novej voliéry, pre kompletnosť a ukončenie plánu rozloženia voliér 
pre dravce v objekte: univerzitná sokoliareň. 

 Spolupráca s botanickou záhradou ohľadne sezónneho kosenia objektu: Sokoliareň SPU, 
nakoľko by krúžok ušetril peniaze na kúpe kosačky.  

 Zavedenie vody a elektriky v objekte ( sokoliareň, včeláreň a kynologický krúžok SPU ) 
 Zamerať sa prioritne na krúžky, ktoré aktuálne z hľadiska bezpečnosti a fungovania 

potrebujú financie a tiež na tie, ktoré sú najviac viditeľné pre verejnosť. 
 

Miesto pôsobenia  

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

ktorá je umiestnená pri Centrálnej kotolni a vedľa Minizoo. 

 

10.  Študentský Spolok Pasteur 

 

Stručná história a charakteristika krúžku 

Študentský Spolok Pasteur (ďalej len “Spolok”) vznikol na prelome roku 2019 a 2020 za 

účelom podpory študentov Fakulty biotechnológie a potravinárstva Slovenskej 

poľnohospodárskej univerzity v Nitre prostredníctvom organizovania vzdelávacích, 

spoločenských a kultúrnych podujatí. 

Účel a poslanie krúžku 

Spolok vznikol za účelom podpory študentov Fakulty biotechnológie a potravinárstva 

Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Hlavnými cieľmi a poslaním spolku je 

propagácia a rozvoj Fakulty biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej 

univerzity v Nitre, podpora vzdelávania členov a širokej verejnosti, rozvoj soft skills členov, 

podpora aktívnych a iniciatívnych študentov, organizovanie kultúrnych, športových, 

vedeckých a spoločenských podujatí; osvetová, vydavateľská a vzdelávacia činnosť; výroba 

inovatívnych potravinárskych výrobkov; propagácia vedy a výskumu fakulty a university, 

podpora zahraničných mobilít členov, vytvorenie siete absolventov a organizovanie a 

sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti. 

Opis činností subjektu vo vzťahu k univerzite a fakultám SPU v Nitre v roku 2020 

 Vzhľadom na epidemiologickú situáciu v roku 2020 boli aj činnosti spolku do značnej miery 

obmedzené. Napriek tomu sa členovia spolku aktívne zapájali do edukačnej a osvetovej 

činnosti spolku tvorením vedeckých populárno-náučných kvízov. Kvízy boli následne zdieľané 

online na sociálnych sieťach spolku a zapojiť sa do nich mohli členovia spolku, študenti SPU 

ale aj široká verejnosť.  



Spolok pomáhal pri organizácii XVIII. Vedeckej konferencie študentov I. a II. stupňa 

vysokoškolského štúdia s medzinárodnou účasťou zabezpečením sponzorov (napr. McCarter, 

MindFlow, AGROKARPATY Plavnica, AlfaBio Lunter, Dru, …) a oslovením a propagáciou 

Konferencie na zahraničnch univerzitách (oslovených 38 univerzít a 12 zahraničných 

univerzitných spolkov). Konferencia bola bohužiaľ kvôli 

nepriaznivej epidemiologickej situácii zrušená.  

Spolku sa podarilo nadviazať spoluprácu s Akadémiou 

Learn&Smile v Nitre a poskytnúť členom spolku a externým 

záujemcom možnosť doučovania a ďalšieho vzdelávania za 

zvýhodnené ceny a propagáciu spolku a univerzity.  

Členovia spolku v roku 2020 vytvorili produkt s názvom 

“Univerzitná výberová káva” pražená na Fakulte Biotechnológie 

a potravinárstva. Káva bola použitá na propragáciu Univerzity. 

 

Opis činností subjektu vo vzťahu k externému prostrediu v roku 2020 

Spolok sa aktívne podieľal aj na Nitrianskych univerzitných dňoch a v spolupráci s UKF v Nitre 

a Študentským parlamentov UKF v Nitre pripravili online podujatie Týždeň kvízov. Spolok 

pripravil kvíz s názov “Imunitný systém”, ktorý bol online 24.11. a podieľal sa aj na príprave a 

propagácii ostatných kvízov z tohto podujatia.  

   

 



Spolok mal v roku 2020 skrz opatrenia súvisiace 
so šírením ochorenia COVID-19 obmedzené 
možnosti na svoje aktivity, no napriek tomu 
pripravil 24 online vedeckých a populárno-
náučných kvízov, ktoré boli publikované online 
na sociálnych sieťach spolku a zapojiť sa do nich 
mohla široká verejnosť. Kvízov sa aktívne 
zúčastňujú najmä študenti SPU, absolventi a 
záujemcovia o štúdium na SPU. 11 kvízov bolo 
pripravených členmi spolku o téme, ktorej sa 
venujú vo svojej záverečnej práci alebo vo 
výskume. Tieto kvízy sa tešia veľkej popularite 
(napríklad Kvíz s názvom “Kvíz o kvásku od nášho 
Pasteur-gastronóma Jakuba” si zahralo 602 ľudí 
iba na sociálnej sieti Facebook). 
 

 

Plánované činnosti subjektu v roku 2021 

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu v roku 2020 a zavedené opatrenia, nebolo možné 

uskutočniť plánované podujatia. Preto tieto podujatia – Gulášovica, BBQ party, Študentská 

vedecká konferencia a seriál vedecko-populárnych prednášok plánujeme uskutočniť v roku 

2021, ak nám to dovolia aj protipandemické opatrenia.  

 

Hospodárenie subjektu 

Spolok hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom. Majetok spolku tvoria nasledovné 

prostriedky: a) Členské príspevky, b) Dary od fyzických a právnických osôb, c) Dotácie a 

granty od právnických osôb z tuzemska i zo zahraničia, d) Z dotácií zo štátneho a miestneho 

rozpočtu a z projektových fondov EÚ, grantové prostriedky, e) Výnosy zo vzdelávacích akcií. 

• prehľad skutočných celkových príjmov a výdavkov – rok 2020 

Príjmy za rok 2020 boli tvorené z členského príspevku vo výške 5 eur na akademický rok od 

všetkých členov. Nakoľko však bol začiatok roka 2020 poznamenaný príchodom ochorenia 

COVID-19, ktorý nám neumožňoval realizáciu plánovaných podujatí, pre nepriaznivú 

pandemickú situáciu nemal spolok žiadne výdavky.  Vzhľadom k daným okolnostiam bol 

členský príspevok presunutý všetkým členom do ďalšieho akademického roka.  

• plánované príjmy (univerzitné a mimo univerzitné ) a výdavky – rok 2021 

Plánujeme pokračovať v osvetovej činnosti a šírení dobrého mena spolku, fakulty a univerzity 

na sociách sieťach.  Samozrejme by sme radi zorganizovali všetky akcie plánované v roku 

2020, avšak všetko je závislé od vývoja epidemiologickej situácie. 

 

 

 



Informácia o použití finančnej dotácie na projekt (ak bola poskytnutá a čerpaná, výška 

nevyčerpanej dotácie)  

 

 Dotácia 

Čerpaná Nevyčerpaná 

Tričká 725,04 €  

BBQ Gril 399,00 €  

Plášte 685,00 €  

Chladiaca vitrína 379,00 €  

Mraziaci box 97,42 €  

Rudla 61,00 €  

Vratné poháre 414,50 €  

Hygienické potreby 73,93 €  

Spolu 2834,89 € 158,46 € 

 

Propagačné predmety (tričká, plášte, vratné poháre) nakúpené s podporou tohto projektu 

budú slúžiť na odlíšenie členov Spolku a zároveň na propagáciu Univerzity a Fakulty (viď 

fotky). Vratné poháre majú znížiť použitie jednorazových plastových pohárov na jednotlivých 

akciách Spolku a Univerzity. Technické zariadenia sú nevyhnutné pre fungovanie Spolku a 

budú používané pri organizácii rôznych kultúrno-spoločenských a vzdelávacích akcií 

v nasledujúcich rokoch, jedná sa teda o dlhodobú investíciu. Z podpory projektu teda budú 

mať úžitok nielen členovia Spolku, ale aj Univerzita a jej študenti.  

Spolok sa usiloval o čo najlepšie čerpanie poskytnutej dotácie a zároveň hľadal aj 

najvýhodnejšie cenové ponuky a tak celková hodnota vyčerpanej dotácie dosiahla 2834,89 €. 

Nevyčerpaná dotácia tak dosiala hodnotu len 158,86 €. Rozdiel medzi výškou grantu, cenou 

objednávaných produktov a zostatkovými financiami tvoria poštovné náklady. 

Spolok je otvorený aj novým projektom a akciám, ktoré by mohli v dobrom svetle 

propagovať Univerzitu a taktiež je otvorený prijímaniu iniciatívnych študentov, ktorí sa chcú 

viac podieľať na univerzitnom živote. 



 

 

Rôzne – návrhy  

Vzhľadom na časovú náročnosť pri prieskume trhu a tvorbe troch cenových ponúk by sme 
navrhovali do budúcna mať možnosť nákupu položky do 50,- eur formou ,,malého nákupu“  
bez nutnosti vypracovávania troch cenových ponúk. 
  



11. Prílohy: 

 

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

(ďalej aj ako „subjekt“)za kalendárny rok 2020 

Obsah: 

 1 Prehľad o aktivitách v kalendárnom roku 2020 a plán aktivít v roku 2021 

 2 Informácia o použití finančnej dotácie na projekt (ak bola poskytnutá a čerpaná)  

 3 Rôzne 

 
K bodu 1: 

Úvod  - stručná história a charakteristika krúžku, umeleckého súboru, záujmového združenia 

Účel a poslanie krúžku 

Zoznam aktívnych členov subjektu v kalendárnom roku 2019 (v štruktúre: študent SPU v Nitre, 

študent inej VŠ/SŠ , zamestnanec SPU v Nitre, absolvent a bývalý zamestnanec SPU v Nitre, ostatné) 

Meno a 
priezvisko 

Fakulta / 
univerzita / 
iné 

Ročník a 
stupeň 
štúdia bc. 
Ing. PhD. 

e-mail 

    
    
Opis činností subjektu vo vzťahu k univerzite a fakultám SPU v Nitre v roku 2020 

Opis činností subjektu vo vzťahu k externému prostrediu v roku 2021 

Plánované činnosti subjektu v roku 2020 
 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 – rok 2020 
 plánované príjmy (univerzitné a mimo univerzitné ) a výdavky – rok 2021 

k bodu 2: 

Ak ste čerpali z dotácie na organizačnú podporu ďalších športových aktivít a na kultúrnu činnosť 

študentov SPU, popíšte podporený projekt z hľadiska: 

 prospešnosti pre študentov  

 propagácie a vytvárania pozitívneho obrazu SPU v Nitre, (1x foto, plagát, leták  

a odkaz na stránky alebo sociálne siete) 

 zapojenia študentov SPU v Nitre do realizácie projektu, 

 prínosu pre súbor alebo záujmový krúžok 

k bodu 3: 

Popíšte návrhy a požiadavky od vedenia SPU v Nitre na rok 2021.  

Formulujte návrhy na zlepšenie zásad rozdelenia dotácie na organizačnú podporu ďalších športových 

aktivít a na kultúrnu činnosť študentov SPU pre rok 2021.  

Uveďte ďalšie informácie vhodné sa do správy (napr. ohľadne ocenení a iné) 


