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Názov projektu:  Úpravy zelených plôch univerzitného areálu SPU v Nitre budovaním prvkov 
zelenej infraštruktúry  

Kód projektu:  302071BZB2  
Operačný program:  Integrovaný regionálny operačný program  
Č. zmluvy:  Č. IROP-Z-302071BZB2-73-87 
Doba riešenia:  12/2022 – 12/2023  
Anotácia:  Hlavným cieľom projektu je úprava zelených plôch univerzitného areálu 

Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, a to prostredníctvom 
budovania prvkov zelenej infraštruktúry za účelom zlepšenia 
environmentálnych aspektov verejného priestranstva univerzity . 
Projekt zahŕňa 14 624 metrov štvorcových. Jeho obsahom bude 
rekonštrukcia exteriérových priestorov areálu SPU – priestory medziblokov a 
vnútorného námestia v okolí hlavnej budovy, pomocou budovania prvkov 
zelenej infraštruktúry. 
Práce budú zahŕňať novovybudovanie spevnených plôch - asfaltové chodníky 
na ploche takmer 2-tisíc metrov štvorcových nahradí dlažba s bezbariérovým 
a protišmykovým povrchom. 
Pribudne nové parkové osvetlenie - stĺpové, reflektorové i zemné, bude 
inovovaný parkový mobiliár pozostávajúci z atypických lavičiek, bodových 
sedení, lehátok, stojanov na bicykle a odpadkových košov. Zelené plochy 
budú zakladané s ohľadom na dlhodobú filozofiu SPU a dôrazom na 
udržateľný rozvoj, so zameraním na podporu biodiverzity, zlepšenie 
environmentálnych aspektov, adaptačné opatrenia pre zníženie dopadov 
zmeny klímy v urbanizovanom prostredí a usmerňovanie zrážkovej vody. 
Vysadených bude 23 vzrastlých drevín a založených 5355 m2 trvalkových 
záhonov, na ktorých bude vysadených 35-tisíc rastlín a bezmála 52-tisíc 
cibuľovín. Súčasťou budú tiež pochôdzne štrkové lúky s posedením a 
rekultivácia intenzívnych trávnatých plôch. 

 
Názov projektu:   Kreatívne centrum SPU 
Kód projektu:  NFP302031ADP4 
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program 
Č. zmluvy:  MK-145/2020/SOIROPPO3-302031ADP4 
Doba riešenia:  02/2022 – 12/2023 
Anotácia:  Hlavným cieľom projektu je mobilizácia a podpora kreatívneho potenciálu v 

Nitrianskom kraji, vybudovanie priaznivého prostredia pre rozvoj 
kreatívneho talentu a netechnologických inovácií, ktoré môže pomôcť 
prispieť k stimulovaniu zamestnanosti a tvorbe pracovných miest v 
kultúrnom a kreatívnom priemysle. 

 
Názov projektu:  Zníženie energetickej náročnosti objektov ŠD Antona Bernoláka SPU v 

Nitre 
Kód projektu:  310041X221 
Operačný program: Kvalita životného prostredia 
Č. zmluvy:  KZP-PO4-SC431-2018-48/X221 
Doba riešenia:  06/2019 – 07/2023 
Anotácia: Hlavným cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti verejnej 

budovy – ŠD Antona Bernoláka na SPU v Nitre. Zníženie energetickej 
náročnosti budovy bude zabezpečené zateplením obvodového plášťa 

https://www.kcspu.sk/
http://cdn.uniag.sk/contao/files/download/Pictures/Projekty%20EU/Zn%C3%AD%C5%BEenie%20energetickej%20n%C3%A1ro%C4%8Dnosti%20objektov%20%C5%A0D%20Antona%20Bernol%C3%A1ka%20SPU%20v%20Nitre/OP%20K%C5%BDP%20SPU.pdf
http://cdn.uniag.sk/contao/files/download/Pictures/Projekty%20EU/Zn%C3%AD%C5%BEenie%20energetickej%20n%C3%A1ro%C4%8Dnosti%20objektov%20%C5%A0D%20Antona%20Bernol%C3%A1ka%20SPU%20v%20Nitre/OP%20K%C5%BDP%20SPU.pdf
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budovy, zateplením strešného plášťa, výmenou nevyhovujúcich výplní 
otvorov, hydraulickým vyregulovaním vykurovacej sústavy a výmenou 
svetelných zdrojov za úsporné. Súčasťou energeticky efektívnych opatrení 
bude aj minimalizácia strát pri rozvodoch teplej úžitkovej vody a zvýšenie 
efektivity systému vzduchotechniky vďaka nasadeniu technológie 
rekuperácie. 

 
Názov projektu:   Energetický audit Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre 
Kód projektu:  310041Z414 
Operačný program: Kvalita životného prostredia 
Č. zmluvy:  KŽP-PO4-SC441-2019-53/Z414 
Doba riešenia:  08/2021 – 01/2022 
Anotácia: Hlavným cieľom je vypracovanie účelového energetického auditu Slovenskej 

poľnohospodárskej univerzity v Nitre – budovy dekanátu FZKI na Tulipánovej 
ulici v Nitre. Energetický audit systematickým postupom posúdi súčasné 
technické systémy, tepelno-technické vlastnosti stavebných konštrukcií, 
získa dostatočné informácie o aktuálnom stave a charakteristike spotreby 
energie v skupine vybraných priestorov SPU v Nitre. Účelový energetický 
audit bude predstavovať výstup pre manažérske rozhodnutia univerzity a 
ako podklad pre kvalifikované rozhodnutia pri znižovaní energetickej 
náročnosti univerzitného kampusu. 

 
Názov projektu:  Podpora vnútorných systémov zabezpečenia kvality vysokoškolského 

vzdelávania na SPU v Nitre 
Kód projektu:  ITMS 312011BFA5 
Operačný program: Ľudské zdroje 
Č. zmluvy:  I312031U31101 
Doba riešenia:  01/2021 – 06/2023 
Anotácia: Cieľom projektu je zvýšenie kvality vysokoškolského vzdelávania a rozvoj 

ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja s cieľom dosiahnuť prepojenie 
VŠ vzdelávania s potrebami trhu práce. Projektom sa podporí tvorba 
vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania v 
súlade so zákonom č. 269/2018 Z. z., čím sa zlepší kvalita, efektívnosť a 
prístup k terciárnemu a ekvivalentnému vzdelávaniu s cieľom zvýšiť počet 
študujúcich a úroveň vzdelania na SPU v Nitre. 

 
Názov projektu:  Poskytovanie poradenských služieb pre oblasť poľnohospodárstva a 

rozvoja 
Kód projektu:  021NR390004 
Operačný program: Program rozvoja vidieka SR 2014-2020 
Č. zmluvy:  021NR390004 
Doba riešenia:  04/2021 – 03/2022 
Anotácia:   Poskytovanie poradenských služieb pre oblasť poľnohospodárstva a rozvoja 
 
Názov projektu:  Příhraniční spoupráce sdílených laboratoří pro zlepšení 

konkurenceschopnosti českých a slovenských producentů zeleniny 
Kód projektu:  I304011X035 
Operačný program: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 -2020 
Č. zmluvy:  I304011X035 

https://cdn.uniag.sk/contao/files/download/Pictures/Projekty%20EU/Energetick%C3%BD%20audit%20Slovenskej%20po%C4%BEnohospod%C3%A1rskej%20univerzity%20v%20Nitre/plagat_Projekt%20spolufinancovan%C3%BD%20Eur%C3%B3pskou%20%C3%BAniou3.pdf
https://cdn.uniag.sk/contao/files/download/dokumenty/kancel%C3%A1ria%20kvality/OPLZ/projekt_kvalita_v8.pdf
https://cdn.uniag.sk/contao/files/download/dokumenty/kancel%C3%A1ria%20kvality/OPLZ/projekt_kvalita_v8.pdf
https://www.agrobiotech.sk/prihranicni-spoluprace-sdilenych-laboratori-pro-zlepseni-konkurenceschopnosti-ceskych-a-slovenskych-producentu-zeleniny/
https://www.agrobiotech.sk/prihranicni-spoluprace-sdilenych-laboratori-pro-zlepseni-konkurenceschopnosti-ceskych-a-slovenskych-producentu-zeleniny/
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Doba riešenia:  02/2021 – 01/2023 
Anotácia: Projekt je zameraný na spoluprácu excelentných vedeckých tímov z 

popredných českých a slovenských univerzít so sídlom v prihraničných 
oblastiach (MENDELU v Brne, UCM v Trnave, SPU v Nitre) so šľachtiteľským 
podnikom (MORAVOSEED CZ a.s. so sídlom v Mikulove), ktorý bude plniť 
pozíciu prostredníka pri zintenzívňovaní využívania výsledkov aplikovaného 
výskumu producentmi zeleniny a ostatnými šľachtiteľskými podnikmi. 

 
Názov projektu:   Základy agropodnikania v špecializovanej rastlinnej a živočíšnej výrobe 
Kód projektu:  011NR350002 
Operačný program: Program rozvoja vidieka SR 2014-2020 
Č. zmluvy:  011NR350002 
Doba riešenia:  04/2020 – 12/2021 
Anotácia: Zvyšovanie úrovne ľudských zdrojov formou ďalšieho vzdelávania v 

poľnohospodárskom sektore so zameraním na začínajúcich 
poľnohospodárov a mladých poľnohospodárov v oblasti výroby, spracovania 
a predaja produktov a legislatívy. 

 
Názov projektu:  Optimalizácia metód fenotypovania: budovanie národnej fenotypovacej 

platformy 
Kód projektu:  313011T813 
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra 
Č. zmluvy:  313011T813 
Doba riešenia:  03/2020 – 02/2022 
Anotácia: Strategickým cieľom projektu je implementovanie najmodernejších 

prístupov pre fenomické mapovanie diverzity znakov a funkčných prejavov 
genetických zdrojov poľných a záhradných plodín a vytáranie databáz 
fenomických informácií. 

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

Kód projektu:  310021R571 
Operačný program: Kvalita životného prostredia 
Č. zmluvy:  310021R571 
Doba riešenia:  11/2019 – 03/2021 
Anotácia: Projekt je zameraný na informačné aktivity zaoberajúce sa znížením rizika 

povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny 
klímy. Cieľom projektu je objektívne informovať cieľovú skupinu o 
nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy, ako sú vlny horúčav, sucho, 
prívalové dažde, povodne, zosuvy pôdy a erózia pôdy. Projekt zároveň rieši 
informovanosť cieľovej skupiny v rámci otázky adaptácie na tieto 
mimoriadne udalosti. 

 
Názov projektu:  Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického 

plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické 
zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd 

Kód projektu:  NFP313011W580 
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra 
Č. zmluvy:  052/2020/OPII/VA 
Doba riešenia:  11/2019 – 03/2023 

http://cdn.uniag.sk/contao/files/download/Pictures/Projekty%20EU/Z%C3%A1klady%20agropodnikania%20v%20%C5%A1pecializovanej%20rastlinnej%20a%20%C5%BEivo%C4%8D%C3%AD%C5%A1nej%20v%C3%BDrobe/Zaklady_agropodnikania_v_specializovanej_RZV.pdf
http://cdn.uniag.sk/contao/files/download/Pictures/Projekty%20EU/Optimaliz%C3%A1cia%20met%C3%B3d%20fenotypovania:%20budovanie%20n%C3%A1rodnej%20fenotypovacej%20platformy/Optimalizacia_metod_fenotypovania.pdf
http://cdn.uniag.sk/contao/files/download/Pictures/Projekty%20EU/Optimaliz%C3%A1cia%20met%C3%B3d%20fenotypovania:%20budovanie%20n%C3%A1rodnej%20fenotypovacej%20platformy/Optimalizacia_metod_fenotypovania.pdf
https://zmenaklimy.sk/
https://zmenaklimy.sk/
https://www.itms2014.sk/projekt?id=dc565117-a52e-4df4-b386-581ccdec73b2
https://www.itms2014.sk/projekt?id=dc565117-a52e-4df4-b386-581ccdec73b2
https://www.itms2014.sk/projekt?id=dc565117-a52e-4df4-b386-581ccdec73b2


 SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE | #zelenauniverzita 

 

Projekty ŠF EÚ na SPU v Nitre | uniag.sk 

 

5 

Anotácia: Celkovým cieľom plánovaných výskumných aktivít je vytvorenie údajovej 
a vedomostnej základne pre podporu rozhodovania a strategického 
plánovania v oblasti adaptácie na klimatické zmeny a minimalizáciu 
degradácie poľnohospodárskych pôd, čo priamo reflektuje dlhodobý cieľ 
RIS3 – znižovanie rizík pri zabezpečovaní produkčných funkcií 
poľnohospodárskej pôdy súvisiacich s klimatickou zmenou.  

 
Názov projektu:  Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov 

obezity a jej komorbidít  
Kód projektu:  NFP313011V344 
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra 
Č. zmluvy:  065/2020/OPII/VA 
Doba riešenia:  09/2019 – 02/2023 
Anotácia: Hlavným cieľom projektu je pomocou komplexného progresívneho výskumu 

realizovaného špičkovými vedecko-výskumnými pracovníkmi a s využitím 
moderných prístupov vedy a techniky prispieť k zlepšeniu zdravia a kvality 
života obyvateľov Slovenskej republiky, ktorí trpia obezitou a s ňou 
spojenými zdravotnými komplikáciami a sprievodnými chorobami (tzv. 
komorbiditami). 

 
Názov projektu:  Tvorba nukleových stád dojníc s požiadavkou na vysoký zdravotný status 

cestou využitia genomickej selekcie, inovatívnych biotechnologických 
metód a optimálneho manažmentu chovu (NUKLEUS) 

Kód projektu:  NFP313011V387 
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra 
Č. zmluvy:  071/2020/OPII/VA 
Doba riešenia:  07/2019 – 06/2023 
Anotácia: Cieľom projektu je dosiahnuť také výsledky výskumu a vývoja, ktoré budú 

mať potenciál pre ich využitie v praxi. Zlepšenie ekonomickej efektívnosti 
chovu dojníc na Slovensku tvorbou geneticky špičkových populácií dojníc s 
vysokou úžitkovosťou, kvalitou produkcie a dobrým zdravím. 

 
Názov projektu:  Dopytovo orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny 

(Drive4SiFood) 
Kód projektu:  NFP313011V336 
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra 
Č. zmluvy:  073/2020/OPII/VA/PZ 
Doba riešenia:  07/2019 – 06/2023 
Anotácia: Celkovým cieľom predkladaného projektu v rámci potravinového systému, je 

prostredníctvom vedeckovýskumných činností rozšíriť poznatky a lepšie 
porozumieť daným témam v oblasti vývoja kvalitných, bezpečných a 
inovatívnych potravín a ich následného environmentálneho a energetického 
spracovania. Dôsledkom týchto vedeckovýskumných činností bude potenciál 
pre využitie takýchto poznatkov v zmysle udržateľného zdravia konzumentov 
21. storočia s prihliadnutím na vulnerabilné skupiny obyvateľov, pričom 
šírenie výsledkov bude realizované na nevýlučnom a nediskriminačnom 
základe, a to prioritne prostredníctvom výuky a publikovania vedeckých 
článkov. Nosnou znalostnou oblasťou je potravinárska technológia. 

 

https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Pracoviska/centrum-pre-podporu-vedy-vyskumu-a-vyvoja/2020/Info_OBEZITA.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Pracoviska/centrum-pre-podporu-vedy-vyskumu-a-vyvoja/2020/Info_OBEZITA.pdf
https://www.itms2014.sk/schvalena-zonfp?id=6715bfc0-65a8-4583-8fb4-f1b58dad6a8f
https://www.itms2014.sk/schvalena-zonfp?id=6715bfc0-65a8-4583-8fb4-f1b58dad6a8f
https://www.itms2014.sk/schvalena-zonfp?id=6715bfc0-65a8-4583-8fb4-f1b58dad6a8f
https://www.agrobiotech.sk/dopytovo-orientovany-vyskum-pre-udrzatelne-a-inovativne-potraviny-drive4sifood/
https://www.agrobiotech.sk/dopytovo-orientovany-vyskum-pre-udrzatelne-a-inovativne-potraviny-drive4sifood/
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Názov projektu:  Udržateľné systémy inteligentného farmárstva zohľadňujúce výzvy 
budúcnosti (Smartfarm) 

Kód projektu:  NFP313011W112 
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra 
Č. zmluvy:  020/2019/OPII/VA 
Doba riešenia:  07/2019 – 03/2023 
Anotácia: Predmetom projektu je výskum a vývoj zameraný na koncept tzv. 

inteligentného farmárstva (smart farming) a agropotravinárskej produkcie. 
Výskum je zameraný na komplexné riešenia produkčných systémov s 
dôrazom na malé a extenzívne farmárstvo, intenzívnu primárnu produkciu, 
konvenčnú produkciu a ekologické farmárstvo vrátane finalizácie farmárskej 
produkcie s vysokou pridanou hodnotou. Projekt si kladie za cieľ poskytnúť 
pokročilé nástroje k tvorbe riešení „na mieru“ (tailor made solutions). Posilní 
konkurencieschopnosť agropotravinárskeho sektoru SR vo väzbe na 
európske a globálne výzvy a má ambíciu pomôcť k zlepšeniu rozvoja 
regiónov. 

 
Názov projektu:  Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania na Fakulte 

záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre 
Kód projektu:  ITMS 312011D609 
Operačný program: Ľudské zdroje 
Č. zmluvy:  312011D609 
Doba riešenia:  04/2018 – 03/2020 
Anotácia: Cieľom projektu je „Podpora partnerstiev so zamestnávateľmi a profesijnými 

organizáciami, zamestnávateľskými zväzmi, asociáciami a komorami pri 
tvorbe, inovácii a realizácii vzdelávania“, čím korešponduje so špecifickým 
cieľom výzvy 1.4.1 – Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s 
dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie 
kvalifikácie. Projekt sa zameriava na rozšírenie vedomostí a kompetencií 
vzdelávania v študijných odboroch krajinárstvo, krajinná a záhradná 
architektúra a záhradníctvo. 

 
Názov projektu:   Príprava nových kapacít pre EŠIF 
Kód projektu:  ITMS 301011T906 
Operačný program: Technická pomoc 
Č. zmluvy:  301011T906 
Doba riešenia:  08/2017 – 12/2018 
Anotácia: Predmetom tohto projektu je príprava nových administratívnych kapacít do 

riadenia, kontroly a auditu európskych štrukturálnych a investičných fondov. 
Realizácia projektu bude prebiehať formou multilaterálnej spolupráce Úradu 
podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu / Centrálny 
koordinačný orgán ako oprávneného žiadateľa s vysokými školami ako s 
oprávnenými partnermi, a to financovaním voliteľných predmetov, 
zameraných na odbornú tematiku riadenia politiky súdržnosti z fondov EU, 
prípravu programového obdobia, štruktúru operačného programu, 
implementáciu politiky súdržnosti na Slovensku, riadenia, monitorovania, 
hodnotenia, informovania a komunikácie, riešenia sťažností, kontroly a 
auditu EŠIF a iné relevantné témy. 

 

https://www.agrobiotech.sk/udrzatelne-systemy-inteligentneho-farmarstva-zohladnujuce-vyzvy-buducnosti/
https://www.agrobiotech.sk/udrzatelne-systemy-inteligentneho-farmarstva-zohladnujuce-vyzvy-buducnosti/
http://www.fzki.uniag.sk/sk/czv-fzki-o-projekte/
http://www.fzki.uniag.sk/sk/czv-fzki-o-projekte/
https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2019/10/Pr%C3%ADprava-nov%C3%BDch-kapac%C3%ADt-pre-E%C5%A0IF-3.pdf
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Názov projektu:   SPU v Nitre – Zelená infraštruktúra na zelenej univerzite 
Kód projektu:  ITMS 302041M467 
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program 
Č. zmluvy:  IROP-Z-302041M467-431-16 
Doba riešenia:  07/2017 – 11/2021 
Anotácia: Cieľom projektu je: Zachovanie biodiverzity, ekosystémov a ich služieb 

prostredníctvom revitalizácie. Zabezpečenie kvalitnej údržby verejnej zelene; 
Zlepšenie kvality života obyvateľov mesta Nitry, študentov a návštevníkov 
Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre prostredníctvom prvkov 
zelenej infraštruktúry a revitalizácie verejného priestranstva. 

 
Názov projektu:   Podpora výskumných aktivít na SPU v Nitre v oblasti energetiky 
Kód projektu:  ITMS 313011X029 
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra 
Č. zmluvy:  043/2019/OPII/VA 
Doba riešenia:  01/2016 – 12/2019 
Anotácia: V rámci projektu sa bude realizovať nezávislý výskum a vývoj s celkovým 

cieľom predkladaného projektu: „prispieť k znižovaniu emisií 
prostredníctvom inovatívnych technológií spracovania biomasy a k 
zlepšovaniu energetických vlastností biomasy“. 

 
Názov projektu:   Podpora výskumných aktivít v oblasti živočíšnej produkcie 
Kód projektu:  ITMS 313011U414 
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra 
Č. zmluvy:  313011U414 
Doba riešenia:  01/2016 – 12/2019 
Anotácia: V rámci projektu sa bude realizovať nezávislý výskum a vývoj s celkovým 

cieľom projektu zlepšiť podmienky v oblasti živočíšnej výroby s cieľom 
zvýšenia kvality produktov živočíšneho pôvodu prostredníctvom zlepšenia 
podmienok chovu hospodárskych zvierat za znižovania negatívnych dopadov 
na životné prostredie. 

 
Názov projektu:  Podpora výskumných aktivít vo VC AgroBioTech 
Kód projektu:  ITMS 313011T465 
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra 
Č. zmluvy:  313011T465 
Doba riešenia:  01/2016 – 12/2019 
Anotácia: V rámci projektu sa bude realizovať nezávislý výskum a vývoj. Celkovým 

cieľom predkladaného projektu je vytvorenie funkčného prostredia pre 
inovačné kapacity, za účelom verifikácie účinkov produktov a surovín 
rastlinného a živočíšneho pôvodu, podporujúcich vývoj nových inovatívnych 
potravín s prihliadnutím na požiadavky konzumenta 21 storočia. Celkový cieľ 
projektu je v súlade s Doménou inteligentnej špecializácie Zdravé potraviny 
a životné prostredie a spadá do znalostnej oblasti potravinárska technológia. 
Plánované aktivity VC ABT reflektujú súčasné celospoločenské potreby a sú v 
súlade so Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu 
Slovenska (RIS3 SK). 

 

http://cdn.uniag.sk/contao/files/download/Pictures/Projekty%20EU/SPU%20v%20Nitre%20-%20Zelen%C3%A1%20infra%C5%A1trukt%C3%BAra%20na%20zelenej%20univerzite/Poster%20SPU%20v%20Nitre%20-%20Zelen%C3%A1%20infra%C5%A1trukt%C3%BAra%20na%20zelenej%20univerzite2.pdf
https://www.agrobiotech.sk/podpora-vyskumnych-aktivit-na-spu-v-nitre-v-oblasti-energetiky/
https://www.agrobiotech.sk/podpora-vyskumnych-aktivit-v-oblasti-zivocisnej-produkcie/
https://www.agrobiotech.sk/podpora-vyskumnych-aktivit-vo-vc-abt/
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Názov projektu:  Výskum vplyvu biotických a abiotických faktorov na zložky systému pôda-
voda-atmosféra-rastlinný kryt 

Kód projektu:  ITMS 313011T620 
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra 
Č. zmluvy:  029/2019/OPII/VA 
Doba riešenia:  01/2016 – 12/2019 
Anotácia: V rámci projektu sa bude realizovať nezávislý výskum a vývoj s celkovým 

cieľom prispieť k zmierňovaniu negatívnych dopadov klimatických zmien 
prostredníctvom štúdia a vedeckého posudzovania vplyvu biotických a 
abiotických faktorov na zložky systému pôda-voda-atmosféra-rastlinný kryt. 

 
Názov projektu:  Rekonštrukcia a modernizácia objektov SPU v Nitre za účelom zlepšenia 

podmienok vzdelávacieho procesu 
Kód projektu:  ITMS 26250120047  
Operačný program: Výskum a vývoj 
Č. zmluvy:  050/2012/5.1/OPVaV 
Doba riešenia:  10/2012 – 12/2013 
Anotácia: Cieľom projektu je zvýšenie kvality vzdelávania a výskumu SPU 

prostredníctvom investícií do technickej infraštruktúry. 
 
Názov projektu:  Podpora inovácie technológií špeciálnych výrobkov a biopotravín pre 

zdravú výživu ľudí 
Kód projektu:  ITMS 26220220115 
Operačný program: Výskum a vývoj 
Č. zmluvy:  127/2010/2.2/OPVaV 
Doba riešenia:  01/2011 – 10/2013 
Anotácia: Cieľom projektu je výskum a inovácia technologických procesov výroby 

bioproduktov, spracovania biopotravín pre zdravú výživu ľudí a ich transfer 
do praxe. 

 
Názov projektu:  Centrum excelentnosti pre integrovaný manažment povodí v meniacich sa 

podmienkach prostredia 
Kód projektu:  ITMS 26220120062  
Operačný program: Výskum a vývoj 
Č. zmluvy:  054/2010/2.1/OPVaV 
Doba riešenia:  10/2010 – 09/2012 
Anotácia: Vytvorenie centra excelentného výskumu pre integrovaný manažment v 

povodí v oblasti riadenia hospodárenia s vodou v krajine v podmienkach 
klimatickej zmeny. 

 
Názov projektu:   Centrum excelentnosti pre bielo-zelenú biotechnológiu 
Kód projektu:  ITMS 26220120054 
Operačný program: Výskum a vývoj 
Č. zmluvy:  052/2010/2.1/OPVaV 
Doba riešenia:  09/2010 – 05/2013 
Anotácia: Cieľom projektu je skvalitnenie podmienok pre realizáciu špičkového 

základného výskumu v oblasti "Bielo-Zelenej Biotechnológie" vytvorením 
špičkového centra excelentnosti. 

 

https://www.agrobiotech.sk/vyskum-vplyvu-biotickych-a-abiotickych-faktorov-na-zlozky-systemu-poda-voda-atmosfera-rastlinny-kryt/
https://www.agrobiotech.sk/vyskum-vplyvu-biotickych-a-abiotickych-faktorov-na-zlozky-systemu-poda-voda-atmosfera-rastlinny-kryt/
https://www.uniag.sk/sk/OPVaV-2012-5.1-04-SORO/
https://www.uniag.sk/sk/OPVaV-2012-5.1-04-SORO/
https://www.uniag.sk/sk/vyzva-opvav-20092103-soro-593/
https://www.uniag.sk/sk/vyzva-opvav-20092103-soro-593/
https://www.agrobiotech.sk/centrum-excelentnosti-pre-integrovany-manazment-povodi-v-podmienkach-klimatickej-zmeny/
https://www.agrobiotech.sk/centrum-excelentnosti-pre-integrovany-manazment-povodi-v-podmienkach-klimatickej-zmeny/
https://www.agrobiotech.sk/centrum-excelentnosti-pre-bielo-zelenu-biotechnologiu-cebzb/
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Názov projektu:   Modernizácia infraštruktúry SPU v Nitre 
Kód projektu:  ITMS 26250120037 
Operačný program: Výskum a vývoj 
Č. zmluvy:  040/2010/5.1/OPVaV 
Doba riešenia:  09/2010 – 08/2021 
Anotácia: Cieľom projektu je vybudovanie a modernizácia IKT, so zameraním na IKT 

siete, prístroje, vybavenie a zariadenia využívajúce IKT a rekonštrukcia 
priestorov SPU v Nitre 

 
Názov projektu:  Rozvoj ľudských zdrojov a zabezpečenie kvality na SPU v Nitre 
Kód projektu:  ITMS 26110230020 
Operačný program: Výskum a vývoj 
Č. zmluvy:  029/2010/1.2/OPV 
Doba riešenia:  08/2010 – 04/2013 
Anotácia: Strategickým cieľom projektu je dosiahnuť neustálu adaptáciu SPU v Nitre na 

aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a iniciácia procesu 
trvalého zlepšovania. 

 
Názov projektu:  Excelentné centrum ochrany a využívania agrobiodiverzity Plus 
Kód projektu:  ITMS 26220120032 
Operačný program: Výskum a vývoj 
Č. zmluvy:  032/2009/2.1/OPVaV 
Doba riešenia:  02/2009 – 04/2011 
Anotácia: Hlavným cieľom excelentného centra ochrany a využívania agrobiodiverzity  

Plus  "ECOVA PLus" je podpora existujúceho excelentného centra ochrany a 
využívania agrobiodiverzity (ECOVA) so zameraním na oblasť so strategickým 
významom pre ďalší rozvoj hospodárstva a spoločnosti. Strategický cieľ 
projektu sa viaže a smeruje k napĺňaniu cieľa výzvy operačného programu 
výskum a vývoj. Podporou centra excelentnosti a jeho zapájaním do 
medzinárodných vedeckých projektov a medzinárodných výskumných sietí 
sa podporia výskumné aktivity na Slovensku.  

 
Názov projektu:  Aplikácia informačných technológií na zvýšenie environmentálnej a 

ekologickej udržateľnosti produkčného agrosystému 
Kód projektu:  ITMS 26220220014 
Operačný program: Výskum a vývoj 
Č. zmluvy:  011/2009/2.2/OPVaV 
Doba riešenia:  10/2009 – 03/2012 
Anotácia: Strategickým cieľom je podpora výskumu aplikácie informačných technológií 

na zvýšenie environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti produkčného 
agrosystému. Výsledkom má byť, okrem iného, aj podpora výskumu 
redukcie emisií skleníkových plynov do atmosféry pomocou nízko - emisných 
agrotechnológií a vytvorenie útvaru transferu inovatívnych technológií do 
praxe. 

Názov projektu:  Prostredníctvom investícií do informačno-komunikačných technológií 
zlepšiť podmienky vzdelávacieho procesu na SPU v Nitre 

Kód projektu:  ITMS 26250120020 
Operačný program: Výskum a vývoj 

https://www.uniag.sk/sk/projekty/
https://www.uniag.sk/sk/vyzva-opv-20091201-soro/
http://ecovaplus.uniag.sk/
https://www.agrobiotech.sk/laboratorium-inovativnych-technologii-v-rastlinnej-produkcii/
https://www.agrobiotech.sk/laboratorium-inovativnych-technologii-v-rastlinnej-produkcii/
https://www.uniag.sk/sk/vyzva-opvav-20085102-soro/
https://www.uniag.sk/sk/vyzva-opvav-20085102-soro/
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Č. zmluvy:  028/2009/5.1/OPVaV 
Doba riešenia:  07/2009 – 12/2011 
Anotácia:  Cieľom projektu je modernizácia vnútorných vyučovacích priestorov a nákup 

modernej informačno-komunikačnej technológie za účelom zlepšenia 
vzdelávacích podmienok a vzdelávacieho procesu. 

 
Názov projektu:   Excelentné centrum ochrany a využívania agrobiodiverzity 
Kód projektu:  ITMS 26220120015 
Operačný program: Výskum a vývoj 
Č. zmluvy:  004/2009/2.1/OPVaV 
Doba riešenia:  02/2009 – 04/2011 
Anotácia:  Centrum podporí excelentný výskumu pre uchovanie a využívanie 

agrobiodiverzity s cieľom realizácie potravinovej bezpečnosti a produkcie 
ekopotravín. Zvýšením kvality pracoviska sa podporí výskum v oblasti 
konzervovania, ochrany, udržania a systematického využívania zvierat 
a obnovu a rozširovanie prírodného prostredia. 

 
Názov projektu:  Komplexná revitalizácia a dobudovanie IKT sietí a techniky pre zlepšenie 

vzdelávacieho procesu na SPU v Nitre  
Kód projektu:  ITMS 26250120008 
Operačný program: Výskum a vývoj 
Č. zmluvy:  007/2008/5.1/OPVaV 
Doba riešenia:  12/2008 – 07/2010 
Anotácia:  Cieľom projektu je budovanie infraštruktúry SPU v Nitre a modernizácia jej 

vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok, kde prebieha 
vzdelávací proces 

http://ecova.uniag.sk/
https://www.uniag.sk/sk/vyzva-opvav-20085101-soro/
https://www.uniag.sk/sk/vyzva-opvav-20085101-soro/

