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Úvod
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (ďalej len SPU alebo univerzita) Trieda A. Hlinku
č. 2, 949 76 Nitra, je verejnou vysokou školou v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bola zriadená v roku 1952
vládnym nariadením č. 31/1952 Zb. ako Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre. Zákonom
č. 324/1996 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť dňa 20.11.1966 a ktorým sa menil a dopĺňal zák.
č. 172/1990 Zb. o vysokých školách, bol názov Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre zmenený na
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Rozhodnutím ministra školstva SR číslo: CD‐2009‐
40444/46459‐1:sekr. zo dňa 10.decembra 2009 bol začlenená v sústave vysokých škôl Slovenskej
republiky ako univerzitná vysoká škola.
Hlavnou úlohou a poslaním SPU je poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a tvorivé vedecké
bádanie. SPU poskytuje, organizuje a zabezpečuje vzdelávanie v akreditovaných študijných
programoch bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského stupňa a programy ďalšieho vzdelávania.
Svojím vedeckým zameraním je jediná univerzita v SR v rámci unikátnych študijných odborov
a realizovaných študijných programov, ktorá má na zreteli najmä ďalšie smerovanie slovenského
poľnohospodárstva a rozvoj vidieka. Poskytuje vzdelanie v oblasti poľnohospodárstva a príbuzných
vedných oblastiach ako sú: agrobiológia, potravinové zdroje, trvalo udržateľné poľnohospodárstvo,
ekologizácia poľnohospodárskej výroby, biotechnológie, potravinárske technológie, strojárenská
výroba poľnohospodárskych strojov a zariadení, elektronizácia a automatizácia poľnohospodárskej
techniky, prevádzka energetických zariadení poľnohospodárskej výroby, rozvoj vidieka a regiónov,
záhradníctvo, záhradná a krajinná architektúra, ochrana vôd a vodných tokov, ekonomika a riadenie
podnikov, medzinárodný obchod s poľnohospodárskymi komoditami, marketing, rozvoj vidieckeho
turizmu a projektového manažmentu pri rozvoji vidieka, poradenstvo a celoživotné vzdelávanie.

5

1. Základné informácie o vysokej škole
1.1 Vedenie univerzity
Do 1. júla 2010
Dr. h. c. prof. Ing. Mikuláš Látečka, PhD. – rektor, vymenovaný dekrétom prezidenta Slovenskej
republiky č.2373‐2006‐BA zo dňa 27. júna 2006 pre prvé funkčné obdobie s účinnosťou od 2. júla
2006 do 1. júla 2010.
prof. Ing. Ján Supuka, DrSc. – prorektor pre oblasť vedy, výskumu a výchovy doktorandov,
vymenovaný dekrétom č. 315/2006 zo dňa 6. júla 2006 pre prvé funkčné obdobie s účinnosťou od 4.
júla 2006 do 3. júla 2010.
prof. Ing. Ján Tomáš, CSc. – prorektor pre oblasť rozvoja univerzity, vymenovaný dekrétom č.
577/2006 zo dňa 22. decembra 2006 pre prvé funkčné obdobie s účinnosťou od 1. januára 2007 do
31. decembra 2010.
prof. Ing. Magdaléna Lacko‐Bartošová, CSc. – prorektorka pre oblasť zahraničných vzťahov,
vymenovaná dekrétom č. 60/2007 zo dňa 25. januára 2007 pre prvé funkčné obdobie s účinnosťou
od 25. januára 2007 do 24. januára 2011.
prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD. – prorektor pre oblasť vzťahov s verejnosťou, vymenovaný dekrétom
č. 315/2006 zo dňa 6. júla 2006 pre druhé funkčné obdobie s účinnosťou od 4. júla 2006 do 3.júla
2010.
doc. Ing. Jozef Repiský, CSc. – prorektor pre oblasť vzdelávania, vymenovaný dekrétom č. 315/2006
zo dňa 6. júla 2006 pre prvé funkčné obdobie s účinnosťou od 4. júla 2006 do 3. júla 2010.
Ing. Alena Jančušková – kvestorka, vymenovaná dekrétom č. 497/2006 zo dňa 31. októbra 2006
s účinnosťou od 1. novembra 2006 na dobu neurčitú.
Od 2. júla 2010
Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. – rektor, vymenovaný dekrétom prezidenta Slovenskej republiky
č.1923‐2010‐BA zo dňa 28. júna 2010 pre prvé funkčné obdobie s účinnosťou od 2.júla 2010 do 1. júla
2014.
prof. Ing. Marián Brestič, CSc. – prorektor pre vedu a výskum, vymenovaný dekrétom č. 321/2010 zo
dňa 6. júla 2010 pre prvé funkčné obdobie s účinnosťou od 7. júla 2010 do 6. júla 2014.
prof. Dr. Ing. Elena Horská – prorektorka pre zahraničné vzťahy a prácu s verejnosťou, vymenovaná
dekrétom č. 322/2010 zo dňa 6. júla 2010 pre prvé funkčné obdobie s účinnosťou od 7. júla 2010 do
6. júla 2014.
prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc. – prorektorka pre vzdelávaciu činnosť a ECTS, vymenovaná
dekrétom č. 320/2010 zo dňa 6. júla 2010 pre prvé funkčné obdobie s účinnosťou od 7. júla 2010 do
6. júla 2014.
doc. Ing. Zuzana Palková, PhD. – prorektorka pre informatizáciu a rozvoj fakulty, vymenovaná
dekrétom č. 331/2010 zo dňa 8. júla 2010 pre prvé funkčné obdobie s účinnosťou od 8. júla 2010 do
7. júla 2014.
Ing. Oľga Roháčiková, PhD. – kvestorka, vymenovaná dekrétom č. 344/2010 zo dňa 6. júla 2010
s účinnosťou od 6. júla 2010 na dobu neurčitú.
Kontakt
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tr. A. Hlinku č. 2
949 76 Nitra
Telefón: 037/6415518, Fax: 037/6511593
www.uniag.sk
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1.2 Akademický senát univerzity
Funkčné obdobie 2006 – 2010 (stav k termínu volieb 28. 10. 2010)
Predseda:
doc. Ing. Ján Simoník, PhD., 1. funkčné obdobie, začiatok funkcie 28. 11. 2006, Slovenská
poľnohospodárska univerzita v Nitre, zamestnanecká časť.
Predsedníctvo:
doc. Ing. Ján Weis, CSc., 2. funkčné obdobie, začiatok členstva 28. 11. 2002, podpredseda
Akademického senátu SPU v Nitre za Fakultu agrobiológie a potravinových zdrojov SPU,
zamestnanecká časť.
JUDr. Zuzana Ilková, PhD., 2. funkčné obdobie, začiatok členstva 28. 11. 2002, podpredsedníčka
Akademického senátu SPU v Nitre za Fakultu európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU,
zamestnanecká časť.
prof. Ing. Zdenka Muchová, CSc., 2. funkčné obdobie, začiatok členstva 28. 11. 2006,
podpredsedníčka Akademického senátu SPU v Nitre za Fakultu biotechnológie a potravinárstva SPU,
zamestnanecká časť.
doc. Ing. Štefan Sklenár, CSc., 1. funkčné obdobie, začiatok členstva 28. 11. 2006, podpredseda
Akademického senátu SPU v Nitre za Fakultu záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU,
zamestnanecká časť.
Ing. Danica Vraniaková, 2. funkčné obdobie, začiatok členstva 02. 03. 2005, podpredsedníčka
Akademického senátu SPU v Nitre za Rektorát SPU, zamestnanecká časť.
Ing. Kamil Močár, 1. funkčné obdobie, začiatok členstva 03. 12. 2008, podpredseda Akademického
senátu SPU v Nitre za študentskú časť SPU.
Členovia:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU
Ing. Miroslav Jančich, 1. funkčné obdobie, začiatok členstva 03. 12. 2008, študentská časť.
prof. MVDr. Pavel Šťastný, CSc., 1. funkčné obdobie, začiatok členstva 18. 04. 2007, zamestnanecká
časť.
doc. Ing. Ján Weis, CSc., 2. funkčné obdobie, začiatok členstva 28. 11. 2002, podpredseda
Akademického senátu SPU v Nitre za Fakultu agrobiológie a potravinových zdrojov SPU,
zamestnanecká časť.
Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU
doc. Ing. Margita Čanigová, CSc., 2. funkčné obdobie, začiatok členstva 28. 11. 2002, zamestnanecká
časť.
doc. Ing. Soňa Javoreková, PhD., 1. funkčné obdobie, začiatok členstva 28. 11. 2006, zamestnanecká
časť.
Ing. Martin Melich, 1. funkčné obdobie, začiatok členstva 03. 12. 2008, študentská časť.
Ing. Kamil Močár, 1. funkčné obdobie, začiatok členstva 03. 12. 2008, podpredseda Akademického
senátu SPU v Nitre za študentskú časť, študentská časť.
prof. Ing. Zdenka Muchová, CSc., 2. funkčné obdobie, začiatok členstva 28. 11. 2006, podpredseda
Akademického senátu SPU v Nitre za Fakultu biotechnológie a potravinárstva SPU, zamestnanecká
časť.
Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU
RNDr. Mária Farkašová, PhD., 2. funkčné obdobie, začiatok členstva 27. 04. 2004, zamestnanecká
časť.
Ing. Daniela Kudiaková, 1. funkčné obdobie, začiatok členstva 03. 12. 2008, študentská časť.
PhDr. Peter Porubčan, CSc., 1. funkčné obdobie, začiatok členstva 28. 11. 2006, zamestnanecká časť.
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Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU
JUDr. Zuzana Ilková, PhD., 2. funkčné obdobie, začiatok členstva 28. 11. 2002, podpredsedníčka
Akademického senátu SPU v Nitre za Fakultu európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU,
zamestnanecká časť.
Ing. Jarmila Lazíková, PhD., 1. funkčné obdobie, začiatok členstva 13. 05. 2009, zamestnanecká časť.
Ing. Loreta Schwarczová, PhD., 1. funkčné obdobie, začiatok členstva 14. 04. 2010, zamestnanecká
časť.
Bc. Juraj Staňo, 1. funkčné obdobie, začiatok členstva 04. 11. 2009, študentská časť.
Technická fakulta
Ing. Martin Bohát, 1. funkčné obdobie, začiatok členstva 04. 11. 2009, študentská časť.
doc. Ing. Pavol Findura, PhD., 2. funkčné obdobie, začiatok členstva 19. 11. 2010, zamestnanecká
časť.
Ing. Michal Kročko, 1. funkčné obdobie, začiatok členstva 03. 12. 2008, študentská časť.
Ing. Jana Lendelová, PhD., 1. funkčné obdobie, začiatok členstva 28. 11. 2006, zamestnanecká časť.
doc. Ing. Ján Simoník, PhD., 2. funkčné obdobie, začiatok členstva 28. 11. 2002 (ako podpredseda
Akademického senátu SPU v Nitre), predseda Akademického senátu SPU v Nitre, zamestnanecká časť.
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
prof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD., 1. funkčné obdobie, začiatok členstva 28. 11. 2006,
zamestnanecká časť.
doc. Ing. Peter Halaj, CSc., 1. funkčné obdobie, začiatok členstva 28. 11. 2006, tajomník AS SPU
v Nitre, zamestnanecká časť.
doc. Ing. Štefan Sklenár, CSc., 1. funkčné obdobie, začiatok členstva 28. 11. 2006, podpredseda
Akademického senátu SPU v Nitre za Fakultu záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU,
zamestnanecká časť.
Rektorát SPU
Ing. Danica Vraniaková, 2. funkčné obdobie, začiatok členstva 02. 03. 2005, podpredsedníčka
Akademického senátu SPU v Nitre za Rektorát SPU, zamestnanecká časť.
Celoškolské pracoviská
Ing. Ľubica Ďuďáková, 1. funkčné obdobie, začiatok členstva 05. 12. 2006, zamestnanecká časť.
PhDr. Ľubica Jedličková, 1. funkčné obdobie, začiatok členstva 28. 11. 2006, zamestnanecká časť.
Funkčné obdobie 2010 – 2014
Predseda:
doc. Ing. Ján Weis, CSc., 1. funkčné obdobie, začiatok funkcie 19. 11. 2010, Slovenská
poľnohospodárska univerzita v Nitre, zamestnanecká časť.
Predsedníctvo:
JUDr. Zuzana Ilková, PhD., 3. funkčné obdobie, začiatok členstva 28. 11. 2002, podpredsedníčka
Akademického senátu SPU v Nitre za Fakultu európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU,
zamestnanecká časť.
doc. Ing. Soňa Javoreková, PhD., 2. funkčné obdobie, začiatok členstva 28. 11. 2006,
podpredsedníčka Akademického senátu SPU v Nitre za Fakultu biotechnológie a potravinárstva SPU,
zamestnanecká časť.
Ing. Izabela Adamičková, PhD., 1. funkčné obdobie, začiatok členstva 19. 11. 2010, podpredsedníčka
Akademického senátu SPU v Nitre za Fakultu ekonomiky a manažmentu SPU, zamestnanecká časť.
doc. Ing. Peter Halaj, CSc., 2. funkčné obdobie, začiatok členstva 28. 11. 2006, podpredseda
Akademického senátu SPU v Nitre za Fakultu záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU,
zamestnanecká časť.
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Ing. Jana Lendelová, PhD., 2. funkčné obdobie, začiatok členstva 28. 11. 2006, podpredsedníčka
Akademického senátu SPU v Nitre za Technickú fakultu, zamestnanecká časť.
Ing. Danica Vraniaková, 3. funkčné obdobie, začiatok členstva 02. 03 2005, podpredsedníčka
Akademického senátu SPU v Nitre za Rektorát SPU, zamestnanecká časť.
Bc. Ladislav Karas, 2. funkčné obdobie, začiatok členstva 03. 12. 2008, podpredseda Akademického
senátu SPU v Nitre za študentskú časť SPU, študentská časť.
Členovia:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU
prof. Ing. Tibor Baranec, PhD., 1. funkčné obdobie, začiatok členstva 19. 11. 2010, zamestnanecká
časť.
Mgr. Marián Gábriš, 1. funkčné obdobie, začiatok členstva 19. 11. 2010, študentská časť.
Ing. Lucia Mošková, 1. funkčné obdobie, začiatok členstva 19. 11. 2010, študentská časť.
doc. Ing. Katarína Olšovská, PhD., 1. funkčné obdobie, začiatok členstva 19. 11. 2010,
zamestnanecká časť.
doc. Ing. Ján Weis, CSc., 3. funkčné obdobie, začiatok členstva 28. 11. 2002, (ako podpredseda
Akademického senátu SPU v Nitre), predseda Akademického senátu SPU v Nitre, zamestnanecká časť.
Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU
doc. Ing. Margita Čanigová, CSc., 3. funkčné obdobie, začiatok členstva 28. 11. 2002, zamestnanecká
časť.
doc. Ing. Soňa Javoreková, PhD., 2. funkčné obdobie, začiatok členstva 28. 11. 2006,
podpredsedníčka Akademického senátu SPU v Nitre za Fakultu biotechnológie a potravinárstva SPU
v Nitre, zamestnanecká časť.
Jana Krešáčová, 1. funkčné obdobie, začiatok členstva 19. 11. 2010, študentská časť.
Ing. Eva Tvrdá, 1. funkčné obdobie, začiatok členstva 19. 11. 2010, študentská časť.
prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD., 1. funkčné obdobie, začiatok členstva 19. 11. 2010,
študentská časť.
Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU
Ing. Izabela Adamičková, PhD., 1. funkčné obdobie, začiatok členstva 19. 11. 2010, podpredsedníčka
Akademického senátu SPU v Nitre za Fakultu ekonomiky a manažmentu, zamestnanecká časť.
Ing. Zuzana Lajdová, 1. funkčné obdobie, začiatok členstva 19. 11. 2010, študentská časť.
Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD., 1. funkčné obdobie, začiatok členstva 19. 11. 2010,
zamestnanecká časť.
Bc. Lukáš Rak, 1. funkčné obdobie, začiatok členstva 19. 11. 2010, študentská časť.
doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD., 1. funkčné obdobie, začiatok členstva 19. 11. 2010, zamestnanecká
časť.
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
JUDr. Zuzana Ilková, PhD., 3. funkčné obdobie, začiatok členstva 28. 11. 2002, podpredsedníčka
Akademického senátu SPU v Nitre za Fakultu európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU,
zamestnanecká časť.
Bc. Ladislav Karas, 2. funkčné obdobie, začiatok členstva, 03. 12. 2008, študentská časť.
Bc. Daniela Klobušovská, 1. funkčné obdobie, začiatok členstva 19. 11. 2010, študentská časť.
Ing. Loreta Schwarczová, PhD., 2. funkčné obdobie, začiatok členstva 14. 04. 2010, zamestnanecká
časť.
Ing. Ivan Takáč, PhD., 1. funkčné obdobie, začiatok členstva 19. 11. 2010, zamestnanecká časť.
Technická fakulta
Marián Gajdoš, 1. funkčné obdobie, začiatok členstva 19. 11. 2010, študentská časť.
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doc. Ing. Pavol Findura, PhD., 2. funkčné obdobie, začiatok členstva 19. 11. 2010, zamestnanecká
časť.
Ing. Jana Lendelová, PhD., 2. funkčné obdobie, začiatok členstva 28. 11. 2006, podpredsedníčka
Akademického senátu SPU v Nitre za Technickú fakultu, zamestnanecká časť.
Ing. František Šinský, 1. funkčné obdobie, začiatok členstva 19. 11. 2010, študentská časť.
Ing. Jozef Žarnovský, PhD., 1. funkčné obdobie, začiatok členstva 19. 11. 2010, zamestnanecká časť.
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
doc. Ing. Viliam Bárek, PhD., 1. funkčné obdobie, začiatok členstva 19. 11. 2010, zamestnanecká
časť.
doc. Ing. Peter Halaj, CSc., 2. funkčné obdobie, začiatok členstva 28. 11. 2006, podpredseda
Akademického senátu SPU v Nitre za Fakultu záhradníctva a krajinného inžinierstva, zamestnanecká
časť.
Doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD., 1. funkčné obdobie, začiatok členstva 19. 11. 2010, zamestnanecká
časť.
Ing. Peter Pastrnák, 2. funkčné obdobie, začiatok členstva 28. 11. 2006, študentská časť.
Bc. Viktor Varga, 2. funkčné obdobie, začiatok členstva 03. 12. 2009, študentská časť.
Rektorát SPU
Ing. Danica Vraniaková, 3. funkčné obdobie, začiatok členstva 02. 03 2005, podpredsedníčka
Akademického senátu SPU v Nitre za Rektorát SPU, zamestnanecká časť.
Celoškolské pracoviská
PhDr. Ľubica Jedličková, PhD., 2. funkčné obdobie, začiatok členstva 28. 11. 2006, zamestnanecká
časť.
Mgr. Mária Urbanová, 1. funkčné obdobie, začiatok členstva 19. 11. 2010, tajomníčka Akademického
senátu SPU v Nitre, zamestnanecká časť.

1.3 Kolégium rektora
Do 3. júla 2010
Dr. h c. prof. Ing. Mikuláš Látečka, PhD.
prof. Ing. Ján Supuka, DrSc.
prof. Ing. Magdaléna Lacko‐Bartošová, PhD.
doc. Ing. Jozef Repiský, CSc.
prof. Ing. Ján Tomáš,CSc.
prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
doc. Ing. Ján Simoník, PhD.
Ing. Alena Jančušková
prof. Ing. Daniel Bíro, PhD.
Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
prof. Ing. Jozef Bulla,DrSc.
doc. Ing. Karol Kalúz, CSc.
Dr. h. c. prof. Ing. Vladimír Kročko, PhD.
prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
Ing. Miroslav Habán, PhD.
Ing. Juraj Kuba, PhD.
Ing. Peter Brezovský, PhD.
Ing. Ivan Paška
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RNDr. Peter Škrovina
Mgr. Beata Bellérová, PhD.
Ing. Oľga Roháčiková, PhD.
Ing. Jozef Beľa
Bc. Marián Kováčik
Od 4. júla 2010
Dr. h c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
prof. Ing. Marián Brestič, CSc.
prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.
prof. Dr. Ing. Elena Horská
doc. Ing. Zuzana Palková, PhD.
doc. Ing. Ján Weis, CSc.
Ing. Oľga Roháčiková, PhD.
prof. Ing. Daniel Bíro, PhD.
prof. Ing. Jozef Bulla,DrSc.
doc. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
doc. Ing. Karol Kalúz, CSc.
Dr. h. c. prof. Ing. Vladimír Kročko, PhD.
prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
Ing. Miroslav Habán, PhD.
Ing. Juraj Kuba, PhD.
Ing. Peter Brezovský, PhD.
Ing. Ivan Paška
RNDr. Peter Škrovina
Mgr. Beata Bellérová, PhD.
Ing. Ľubica Ďuďáková
Ing. Anna Božiková
Bc. Ladislav Karas

1.4 Vedecká rada vysokej školy
do 30. júna 2010
Dr. h. c. prof. Ing. Mikuláš Látečka, PhD. ‐ vedný odbor Krajinné inžinierstvo
prof. Ing. Ján Supuka, DrSc. ‐ vedný odbor Krajinná a záhradná architektúra
prof. Ing. Magdaléna Lacko‐Bartošová, PhD. ‐ vedný odbor Všeobecná rastlinná výroba
prof. Ing. Dušan Húska, PhD. ‐ vedný odbor Krajinné inžinierstvo
doc. Ing. Jozef Repiský, CSc. – vedný odbor Ekonomika a manažment v poľnohospodárstve
a potravinárstve
prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD. – vedný odbor Technika a mechanizácia poľnohospodárstva
prof. Ing. Ján Tomáš. CSc. – vedný odbor Spracovanie poľnohospodárskych produktov
prof. Ing. Jaroslav Antal, DrSc. – vedný odbor Meliorácie‐krajinné inžinierstvo
Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. ‐ vedný odbor Ekonomika a manažment v poľnohospodárstve
a potravinárstve
prof. Ing. Daniel Bíro, PhD. ‐ vedný odbor Všeobecná zootechnika
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prof. Ing. Jozef Bulla, DrSc. – vedný odbor Všeobecná zootechnika
JUDr. Eleonóra Marišová, PhD.‐ vedný odbor Verejná správa a regionálny rozvoj
doc. Ing. Karol Kalúz, CSc. – vedný odbor Krajinné inžinierstvo
Dr.h.c. prof. Ing. Vladimír Kročko, PhD. – vedný odbor Technika a mechanizácia
poľnohos‐
podárstva
prof. Ing. František Kuzma, PhD. – vedný odbor Ekonomika a manažment v poľnohospodárstve
a potravinárstve
doc. Ing. Milan Kučera, CSc. ‐ vedný odbor Odvetvové a prierezové ekonomiky ‐ informačné
systémy v poľnohospodárstve
prof. Ing. Jaroslav Kováčik, PhD. – vedný odbor Všeobecná zootechnika
prof. Ing. Zdenka Muchová, CSc. – vedný odbor Špeciálna rastlinná výroba
doc. Ing. Ján Simoník, PhD. – vedný odbor Poľnohospodárska technika
doc. Ing. Štefan Pogran, CSc. – vedný odbor Poľnohospodárska technika
prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. – vedný odbor Ekonomika a manažment v poľnohospodárstve
a potravinárstve
prof. RNDr. Zuzana Jureková, CSc. – vedný odbor Záhradníctvo
doc. Ing. Anna Belajová, PhD. – vedný odbor Odvetvové a prierezové ekonomiky
prof. Ing. Otto Ložek, CSc. – vedný odbor Agrochémia a výživa rastlín
prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc. – vedný odbor Špeciálna zootechnika
Ostatní – externí členovia:
prof. Ing. Jan Hron, DrSc. – vedný odbor Ekonomika a manažment
prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc. – vedný odbor Všeobecná rastlinná produkcia
prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. – vedný odbor Fyzika pevných látok
prof. Ing. Ján Tuček, CSc. – vedný odbor Geoinformatika
prof. Ing. Ladislav Hetényi, PhD. – vedný odbor Všeobecná zootechnika
Ing. Stanislav Becík, PhD. – Manažment poľnohospodárskeho podniku
Ing. Ľudovít Pósa, PhD. – Manažment poľnohospodárskeho podniku
Ing. Ivan Oravec – Manažment poľnohospodárskeho podniku
Od 10.11.2010
Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. ‐ odbor Ekonomika a manažment v poľnohospodárstve
a potravinárstve
prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc. – vedný odbor Biotechnológie
prof. Ing. Marián Brestič, CSc. ‐ vedný odbor Fyziológia plodín a drevín
prof. Dr. Ing. Elena Horská – vedný odbor Manažment a marketing
doc. Ing. Zuzana Palková, PhD. ‐ vedný odbor Poľnohospodárska a lesnícka technika
prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. – vedný odbor Ekonomika a manažment v poľnohospodárstve
a potravinárstve
prof. Ing. Dušan Húska, PhD. ‐ vedný odbor Krajinné inžinierstvo
doc. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD. ‐ vedný odbor Verejná správa a regionálny rozvoj
prof. Ing. Jozef Bulla, DrSc. – vedný odbor Všeobecná zootechnika
doc. Ing. Helena Frančáková, CSc. – vedný odbor Hodnotenie, skladovanie a spracovanie rastlinných
produktov
prof. Ing. Ján Tomáš, CSc. – vedný odbor Spracovanie poľnohospodárskych produktov

13

doc. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc. – vedný odbor Ekonomika a manažment poľnohospodárstva
a lesného hospodárstva
prof. Ing. František Kuzma, PhD. – vedný odbor Ekonomika a manažment v poľnohospodárstve
a potravinárstve
prof. Ing. Zlata Sojková, CSc. ‐ vedný odbor Ekonometria a operačný výskum
doc. Ing. Karol Kalúz, CSc. ‐ vedný odbor Krajinné inžinierstvo
prof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD. – vedný odbor Krajinná a záhradná architektúra
doc. Ing. Oleg Paulen, PhD. – vedný odbor Záhradníctvo
Dr.h.c. prof. Ing. Vladimír Kročko, CSc.– vedný odbor Technika a mechanizácia poľnohospodárstva
prof. Ing. Ladislav Nozdrovický, PhD. ‐ vedný odbor Poľnohospodárska technika
prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD. – vedný odbor Poľnohospodárska a lesnícka technika
prof. Ing. Daniel Bíro, PhD. – vedný odbor Všeobecná zootechnika
prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc. ‐ vedný odbor Špeciálna zootechnika
prof. Ing. Otto Ložek, CSc. – vedný odbor Agrochémia a výživa rastlín
Ostatní – externí členovia:
prof. Ing. Jiří Balík, CSc. – vedný odbor Agrochemie a výživa rostlin
doc. Ing. Milan Belica, PhD. – predseda NSK, Nitra
prof. Ing. Jiří Hlušek, CSc. – vedný odbor Agrochemie a výživa rostlin
prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc. ‐ predseda Slovenskej akadémie vied
Ing. Peter Schultz – odbor Poľnohospodárstvo
Ing. Zsolt Simon ‐ odbor Pôdohospodárstvo
prof. Dr. Hab. Alojzy Szymański ‐ vedný dbor Pôdne mechanizmy a zakladanie stavieb
prof. Ing. Ján Tuček, CSc. – vedný odbor Lesníctvo, geoinformatika
prof. Ing. Pavol Vincúr, PhD. – vedný odbor Ekonomická teória
prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. ‐ vedný odbor Fyzika pevných látok

1.5 Disciplinárna komisia vysokej školy pre študentov
Disciplinárne komisie sú zriadené na príslušných fakultách SPU :


Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov



Fakulta ekonomiky a manažmentu



Fakulta biotechnológie a potravinárstva



Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja



Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva



Technická fakulta

1.6 Súčasti vysokej školy
Fakulty
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
dekan prof. Ing. Daniel Bíro, PhD., funkčné obdobie prvé od 06.01.2007 do 05.01.2011.
Fakulta ekonomiky a manažmentu
dekan prof. Ing. Peter Bielik, PhD., funkčné obdobie druhé od 01.02.2007 do 31.01.2011.
poverený dekan doc. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc., od 16.07.2010 do 31.01.2011.
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Technická fakulta
dekan Dr. h. c. prof. Ing. Vladimír Kročko, CSc., funkčné obdobie druhé od 01.02.2007 do 31.01.2011.
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
dekan doc. Ing. Karol Kalúz, CSc., funkčné obdobie prvé od 03.07.2006 do 02.07.2010, druhé funkčné
obdobie od 03.07.2010 do 02.07.2014.
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
dekan prof. Ing. Jozef Bulla, DrSc., funkčné obdobie druhé od 01.02.2007 do 31.01.2011.
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
dekanka prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD., funkčné obdobie prvé od 31.05.2008 do 30.05.2012.
Pedagogické a výskumné pracoviská
Botanická záhrada – riaditeľ Ing. Juraj Kuba, PhD.
Poľnohospodársky znalecký ústav – vedúci prof. Ing. Jozef Kulich, PhD.
Baltická univerzita – centrum programov – vedúci doc. Ing. Alexander Fehér, PhD.
Informačné pracoviská
Slovenská poľnohospodárska knižnica – riaditeľka Mgr. Beáta Bellérová, PhD.
Centrum informačných a komunikačných technológií – vedúci RNDr. Peter Škrovina.
Vydavateľstvo SPU – vedúca Ing. Ľubica Ďuďáková
Účelové zariadenia
Študentské domovy a jedálne – riaditeľ Ing. Ivan Paška
Klub kultúrnej a záujmovej činnosti – vedúci Ing. Vladimír Protopopov

1.7 Správna rada vysokej školy
Členovia navrhnutí ministrom školstva
doc. Ing. Milan Belica, PhD. – Úrad Nitrianského samosprávneho kraja v Nitre, regionálna
samospráva, vymenovaný 13.03.2005
Ing. Jozefa Danová – Slovenská sporiteľňa, a.s. regionálne riaditeľstvo
Banská Bystrica,
bankovníctvo, vymenovaná 13.03.2005
Ing. Arpád Szabó,CSc. – Agroservis s.r.o. Komárno, pôdohospodárstvo, vymenovaný 13.03.2005
Ing. Jozef Nemšovský – Pôdohospodárska platobná agentúra Bratislava, štátna správa, vymenovaný
09.05.2007
Ing. Štefan Adam – Ministerstvo pôdohospodárstva a životného prostredia SR Bratislava, štátna
správa, vymenovaný 09.05.2007, podpredseda správnej rady
Ing. Daniel Ács, PhD. – Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR Bratislava, štátna správa,
vymenovaný 09.05.2007.
Členovia navrhnutí rektorom vysokej školy
doc. Ing. Mária Kadlečíková, CSc. – Subregionálne centrum pre strednú a východnú Európu – FAO
Budapest, medzinárodná organizácia, vymenovaná 13.03.2005
Akad. arch. Ing. Ladislav Švihel – dôchodca, vymenovaný 13.03.2005
Ing. Vladimír Chovan – AGROPARTNER s.r.o. Plavecké Podhradie, pôdohospodárstvo, vymenovaný
27.03.2009
doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc. – Mestský úrad Nitra, regionálna samospráva, vymenovaný 08.01.2007,
predseda správnej rady
Ing. Vít Pavlovič – AGROFINAL, spol. s.r.o. Hlohovec, pôdohospodárstvo, vymenovaný 27.03.2009
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Ing. Ondrej Pavlov – Privatex Agro, s.r.o. Nové Zámky, pôdohospodárstvo, vymenovaný 09.05.2007
Člen vymenovaný na návrh akademického senátu
doc. Ing. Štefan Sklenár, CSc. – Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, školstvo,
vymenovaný 09.05.2007
Člen vymenovaný na návrh študentskej časti akademického senátu
Ing. Peter Pastrnák – študent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, školstvo, vymenovaný
12.01.2009.
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2. Prehľad najdôležitejších udalostí vysokej školy
za uplynulý rok
Akademické udalosti
Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) predložila šieste hodnotenie slovenských
vysokých škôl. SPU v Nitre prekonala slovenský medziročný priemer rastu priemernej hodnoty
indikátorov kvality (+ 4,0 boda) a obsadila 4. miesto. V celkovom hodnotení spomedzi 20 univerzít
obsadila 5. miesto s počtom bodov 52,1 (priemer za hodnotené univerzity je 46,4).
Akademický senát SPU v Nitre zvolil za rektora na nadchádzajúce funkčné obdobie Dr. h. c. prof. Ing.
Petra Bielika, PhD. Slávnostná inaugurácia sa uskutočnila pri príležitosti otvorenia nového
akademického roka 2010/2011. V novembri sa ujal funkcie aj novozvolený Akademický senát SPU
v Nitre.
V priebehu novembra a decembra sa konali voľby kandidátov na dekana Fakulty ekonomiky
a manažmentu, Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulty biotechnológie a
potravinárstva a Technickej fakulty. Zvolení boli doc. Iveta Zentková (FEM), prof. Daniel Bíro (FAPZ),
prof. Ján Tomáš (FBP) a prof. Zdenko Tkáč (TF).
Ocenenia
S cieľom zvýšiť atraktívnosť pre medzinárodnú spoluprácu, ale aj transparentnosť, uznávanie štúdia a
kvalitu realizácie mobilít, predložila SPU v januári 2010 Európskej komisii projekt na získanie
ocenenia ECTS Label. Projekt bol úspešný a SPU ako prvá a zatiaľ jediná v SR získala túto značku
kvality. Ocenenie bolo univerzite slávnostne odovzdané 5. októbra 2010 v Antverpách.
SPU získala čestné uznanie v súťaži Nitra bez bariér 2007 – 2010 za projekt pod názvom Slovenská
poľnohospodárska univerzita – odstráňme bariéry.
Pri príležitosti Dňa učiteľov si Medaily sv. Gorazda z rúk ministra školstva prevzali prof. Peter Bielik,
prof. Vladimír Kročko, prof. Zdenka Muchová a prof. Jozef Streďanský. Prof. Vladimír Kročko, dekan
TF a prof. Dušan Húska, prodekan FEŠRR boli ocenení zahraničnými univerzitami čestným titulom
doctor honoris causa (univerzity v Ruse a v Krakove), prof. Jozef Bulla, dekan FBP, titulom profesor
honoris causa (univerzita vo Vroclave). Doc. Ing. Alexander Fehér, PhD., FEŠRR, bol ocenený Čestným
krížom sv. Ladislava za aktivity v kultúrnej, humánnej a spoločenskej sfére týkajúcej sa
Podzoborského regiónu. Prof. Ing. Štefan Mihina, PhD., dlhoročný pracovník VÚŽV a SPU v Nitre,
vedecký sekretár SAPV, si za svoju profesionálnu kariéru prevzal na Kréte prestížnu cenu
Distinguished Service Award.
Na koncoročnom zasadnutí akademickej obce boli slávnostne promovaní noví doktori filozofie (PhD.)
a docenti. Úspešní autori si prevzali Cenu rektora za publikačnú činnosť za rok 2009.
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik, s.r.o., Kolíňany zabodoval v prestížnej súťaži hodnotenia
úspešnosti manažmentov Top Agro, ktorú už 15 rokov organizuje Klub poľnohospodárskych
novinárov.
Významné návštevy na SPU
V roku 2010 navštívila SPU delegácia rektorov najvýznamnejších poľnohospodárskych univerzít
Spoločenstva nezávislých štátov, vedenie univerzity privítalo indonézsku delegáciu z univerzity
Gunadarma v Jakarte pod vedením rektorky prof. Dr. E.S. Margianti, pričom bolo podpísané
memorandum o spolupráci. Pri tejto príležitosti navštívil SPU aj indonézsky veľvyslanec na Slovensku
J. E. Harsha E. Joesoef, MSc., so svojím sprievodom. Uskutočnilo sa stretnutie s irackým
veľvyslancom Matheelom Al‐Sabtim, prezidentom Delhi School of Professional Studies and Research
v New Delhi Dr. Ajayom K. Singhom, či bývalým rektorom BOKU Viedeň, prof. Dr. Leopoldom
Märzom.
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S odbornými prednáškami na aktuálne témy vystúpili v jarných mesiacoch na pôde SPU známe
osobnosti verejného života, Ján Figeľ, Iveta Radičová, Ivan Mikloš, Béla Bugár a Zsolt Simon.
Významné zahraničné cesty manažmentu SPU
Vedenie SPU sa zúčastnilo na stretnutí predstaviteľov univerzít na BOKU vo Viedni, s cieľom založiť
Regionálnu sieť univerzít strednej a juhovýchodnej Európy CASEE. Nadštandardné vzťahy medzi SPU
a Národnou univerzitou prírodných a environmentálnych vied v Kyjeve na Ukrajine vyústili do
spoločného vzdelávacieho seminára, ktorý sa konal v októbri na Ukrajine. Najvyšší predstavitelia
univerzity navštívili univerzitu Gunadarma v Indonézii, s cieľom naštartovať akademickú a
vedeckovýskumnú spoluprácu.
Spolupráca s regiónom a praxou
Správna rada Dunajského vedomostného klastra prijala univerzitu za svojho riadneho člena.
Konalo sa stretnutie vedenia SPU a TF so zástupcami firmy CLAAS, zaoberajúcou sa vývojom a
výrobou poľnohospodárskych strojov a ďalšími aktivitami. Na FEM usporiadali už tretí ročník Dňa
kariéry, na ktorom firmy a rôzne organizácie ponúkali budúcim absolventom pracovné príležitosti.
V Trenčianskych Tepliciach sa pod záštitou rektora SPU v Nitre a STU v Bratislave konal v poradí 3.
ročník fóra vinohradníkov a vinárov pod názvom Viticulture and Viniculture. Študenti FZKI sa
spoločne so spolužiakmi z STU a VŠVU v Bratislave zapojili do aktivity Bratislavské visuté záhrady,
ktorej cieľom je zlepšiť životné prostredie obyvateľov hlavného mesta.
Rozvoj univerzity
V rámci projektu OPVaV‐2008/5.1/02‐SORO Prostredníctvom investícií do informačno‐
komunikačných technológií zlepšiť podmienky vzdelávacieho procesu na SPU v Nitre získala SPU
nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR v
hodnote vyše 3,5 mil. eur.
V roku 2010 bola dokončená a odovzdaná do užívania nová prístavba FZKI s učebňami, laboratóriom,
pracovňami pre pedagógov a ďalšími priestormi, nová prednášková miestnosť v pavilóne S s
kapacitou 300 miest, nové priestory predajne odbornej literatúry v pavilóne CH, ako aj nová prístavba
na administratívne účely a praktické vyučovanie študentov a doktorandov SPU na Vysokoškolskom
poľnohospodárskom podniku v Kolíňanoch.
Spoločenské, kultúrne a športové aktivity
Zamestnanci a priaznivci oboch nitrianskych univerzít a zástupcovia spoločenského života sa v januári
zúčastnili na 3. akademickom plese, ktorý sa konal v priestoroch ŠD Nitra.
Na jar a na jeseň sa konali tradičné nitrianske univerzitné a študentské dni s odbornými, športovými
a kultúrnymi podujatiami v spolupráci oboch nitrianskych univerzít a mesta Nitry.
V júli sa uskutočnil tretí ročník obľúbenej Detskej letnej univerzity, ktorú organizačne zabezpečila
univerzitná organizácia Odborového zväzu PŠaV pri SPU. Pod gesciou SPU v Nitre sa konal veľkolepý
medzinárodný folklórny festival Akademická Nitra 2010. SPU sa opäť predstavila na medzinárodnej
poľnohospodárskej a potravinárskej výstave Agrokomplex 2010 a na 4. ročníku fóra vzdelávania,
kariéry a inovácií pod názvom ProEduco 2010.
Basketbalisti BK SPU Nitra získali striebro v extraligovej súťaži. Karatistka Viktória Šályová (FEŠRR)
vybojovala na Majstrovstvách sveta WTKA v Taliansku deväť medailí (z toho tri zlaté).
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3. Informácie o poskytovanom vysokoškolskom
vzdelávaní
Strategickým cieľom SPU a jej fakúlt je poskytovať kvalitné vysokoškolské vzdelávanie v rámci
európskeho priestoru, v súlade s profilom univerzity a jej fakúlt vo všetkých troch stupňoch štúdia.
Hlavným cieľom vzdelávacej činnosti na SPU je príprava konkurencieschopného absolventa, ktorého
poznatky, vedomosti a zručnosti budú na úrovni súčasného vedeckého poznania, v súlade
s požiadavkami praxe. Jeho výsledné kompetencie by mali byť zhodné s kompetenciami obdobného
diplomu v jednotlivých krajinách Európy či vyspelého sveta.
Ťažiskovou úlohou v akademickom roku 2009/2010 bolo úspešné ukončenie komplexnej akreditácie
činností SPU. Rozhodnutím MŠVVaŠ SR číslo: CD‐2009‐40444/46459‐1:sekr. zo dňa 10. decembra
2009 bola SPU začlenená v sústave vysokých škôl Slovenskej republiky ako univerzitná vysoká škola.
SPU získala v roku 2010 mimoriadne významné a prestížne ocenenie ECTS Label, udelené Európskou
komisiou za zabezpečovanie a realizáciu Európskeho systému transferu kreditov a mobilít študentov.
Značka ECTS Label zvyšuje renomé univerzity a je označením transparentného a spoľahlivého
partnera pre európsku a medzinárodnú spoluprácu. Na základe uvedeného možno jednoznačne
vyjadriť spokojnosť s dosiahnutými výsledkami v tejto oblasti.

3.1 Študijné programy
Univerzita má po komplexnej akreditácii priznané právo udeľovať akademické tituly v 38 študijných
programoch pre bakalársky, 29 pre inžiniersky a v 20 študijných programoch pre doktorandský
stupeň štúdia (prehľad akreditovaných ŠP – príloha č. 2 smernice, tab. 15).
Akreditované študijné programy svojím obsahom a zameraním zodpovedajú poslaniu a cieľom
univerzity. Snahou univerzity je zabezpečiť nadväznosť študijných programov z bakalárskeho stupňa
cez inžiniersky až po doktorandský stupeň štúdia.
Počet študijných programov v jednotlivých stupňoch štúdia je na fakultách SPU rozdielny. Najviac
akreditovaných ŠP na bakalárskom stupni štúdia má TF (10), na inžinierskom stupni štúdia FAPZ (10)
a doktorandskom stupni štúdia FAPZ (9).
Väčšina akreditovaných ŠP má udelené práva bez obmedzenia do najbližšej komplexnej akreditácie,
v niektorých prípadoch, z dôvodu veku garantov, prípadne nového študijného programu, resp. zmeny
jeho názvu, alebo doby trvania, je právo obmedzené štandardnou dĺžkou trvania daného ŠP (10
študijných programov na I. stupni, 9 na II. stupni a 6 na III. stupni). V ak. roku 2009/2010 predložila
FEŠRR na akreditáciu študijný program na III. stupni štúdia pod názvom Integrovaný rozvoj vidieka
v študijnom odbore 3.3.5 Verejná správa a regionálny rozvoj. Rozhodnutím Ministerstva školstva SR
č. 2010‐8956/18842:1‐071 zo dňa 25. mája 2010 bolo fakulte priznané právo uskutočňovať uvedený
študijný program. Jeden študijný program na I. stupni, jeden ŠP na II. stupni a jeden ŠP na III. stupni
štúdia mali pozastavené právo (príloha č. 2 smernice, tab. 16).
Širokospektrálne programy vytvárajú možnosť neustálej inovácie vzdelávacieho procesu po stránke
obsahovej, alebo uplatnenia nových metód a foriem vzdelávania, preto ani v budúcnosti nebude
potrebné veľmi rozširovať ponuku študijných programov (s výnimkou vyšších stupňov štúdia na
niektorých fakultách). Aktuálnou úlohou ostáva priebežné prehodnocovanie efektívnosti každého
študijného programu vzhľadom na záujem o daný študijný program, uplatnenie absolventov, ale aj
personálne, priestorové a finančné možnosti univerzity.
Z medzinárodného hľadiska je potešiteľné, že SPU bola prostredníctvom Fakulty európskych štúdií
a regionálneho rozvoja ako jediná univerzita v SR úspešná v rámci programu Erasmus‐Mundus II, keď
ako člen konzorcia popredných európskych a svetových univerzít získala študijný program na II.
stupni štúdia pod názvom Rozvoj vidieka a ekonomika poľnohospodárstva. Naša univerzita od
akademického roka 2009/2010 ponúka možnosť štúdia rozvoja vidieka pre študentov EÚ, ako aj pre
študentov z ostatných častí sveta. Konzorcium (Univerzita Ghent, Belgicko; Agrocampus Ouset,
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Rennes, Francúzsko; Humboldtova univerzita v Berlíne, Nemecko; Univerzita v Pise, Taliansko a
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovensko) vydá úspešným absolventom spoločný
magisterský diplom v študijnom programe rozvoj vidieka a ekonomika poľnohospodárstva. Okrem
toho možno získať aj dvojitý diplom v rámci programu EÚ ‐ US ATLANTIS. Diplom zo strany EÚ získa
študent od konzorcia spomínaných univerzít a diplom zo strany USA môže študent získať na
Univerzite Arkansas (Fayettevile) alebo Univerzite Florida (Gainesville).
Po Fakulte ekonomiky a manažmentu je tak Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja druhou
fakultou, ktorá sa môže pochváliť možnosťou získať súčasne diplom z viacerých univerzít. Na Fakulte
ekonomiky a manažmentu od roku 2008/2009 realizujú Joint Master Degree program štyroch
univerzít z krajín Vyšehradskej štvorky, nazvaný Medzinárodné V4 štúdium (V4 Multi‐Degree
Studies) v študijnom programe II. stupňa ekonomika podniku, v odbore ekonomika a manažment
podniku. Štúdium prebieha v Nitre, vo Varšave, Prahe a v Gödöllő.

3.2 Počty študentov
Počet študentov študujúcich na fakultách SPU (príloha č. 2 smernice, tab. 1, tab. 1a) sa v posledných
akademických rokoch stabilizoval okolo hranice 10 tis. študentov (v akademickom roku 2008/2009 ‐
10 302 študentov, 2009/2010 – 9896 študentov). Vývoj počtu študentov je znázornený na obr. 3.1.
V súvislosti so závermi komplexnej akreditácie VŠ SR a plnení kritéria KZU‐6 (max. 20 študentov na
jedného pedagóga s PhD.) SPU prijala príslušné opatrenia. V dlhodobejšom časovom horizonte
najväčší pokles počtu študentov zaznamenala FEM a FEŠRR, hlavne v externej forme štúdia. Naproti
tomu, v uplynulom akademickom roku pokračoval trend nárastu počtu študentov v dennej forme
výučby na FEŠRR (+5) FBP (+23) a TF (+130).
Vývoj počtu študentov podľa fakúlt
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Obr.3.1 Vývoj počtu študentov na fakultách SPU
V akademickom roku 2009/2010 (stav k 31. 10. 2009) študovalo na SPU spolu 9 896 študentov
(príloha č. 2 smernice, tab. 1), z toho na bakalárskom a inžinierskom stupni v dennej forme štúdia
6 716 študentov (67,9%) a v externej forme 2 748 študentov (27,8%). Na doktorandskom stupni
štúdia študovalo v dennej forme 260 (2,6%) a v externej forme 172 (1,7%) študentov.
Spolu najviac študentov (I.+II.+III. stupeň) študovalo na FAPZ (2330), potom na FEM (2231), TF (1730),
FEŠRR (1427), FBP (1108) a FZKI (1070). V hodnotenom období študovalo na SPU 94 zahraničných
študentov, z toho 51 na I. stupni, 24 na II. stupni a 19 na III. stupni štúdia. V dennej forme štúdia
študovalo na bakalárskom stupni 44 študentov a na inžinierskom 19 študentov. Zahraniční študenti
boli zo Srbska, ČR, Chorvátska, Grécka, Poľska, Rumunska, Ruska, Mongolska, Albánska, Španielska,
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Nemecka, Turecka, Bulharska, Kazachstanu, Rakúska, Ukrajiny, Macedónska, Litvy, Iraku a Indie.
Počet zahraničných študentov sa postupne zvyšuje (obr. 3.2), ale ešte stále sú v tomto smere rezervy.
Zahraniční študenti na I. a II. stupni v dennej forme štúdia
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Obr.3.2 Zahraniční študenti na SPU
Väčšina absolventov bakalárskeho stupňa štúdia pokračuje na inžinierskom stupni. Počet
doktorandov v dennej forme štúdia je limitovaný pridelenými finančnými prostriedkami
z MŠVVaŠ SR, pričom záujem o toto štúdium sa z roka na rok zvyšuje. Jednou z možností zvýšenia
počtu doktorandov je ich financovanie z výskumných projektov.

3.3 Akademická mobilita študentov
Rozvoj medzinárodných aktivít ako prostriedok internacionalizácie vzdelávania je zameraný na:


mobility študentov s cieľom štúdia, resp. praktickej stáže, spojené s uznávaní výsledkov
štúdia, absolvovania stáže v zahraničí ako časti štúdia na materskej fakulte (univerzite)
v zmysle ECTS,
 mobility učiteľov spojené s pedagogickým pôsobením na hosťujúcich univerzitách,
 mobility pracovníkov (pedagogických aj nepedagogických) s cieľom školenia,
 výučbu predmetov v cudzích jazykoch pre domácich študentov s cieľom zlepšiť ich
cudzojazyčné schopnosti a pre zahraničných študentov s cieľom vytvárať podmienky na
ich prijatie.
Vďaka zapájaniu sa SPU do medzinárodných programov LLP ‐ Erasmus, CEEPUS a iných má univerzita
v súčasnosti uzatvorených 128 bilaterálnych zmlúv v rámci programu Erasmus a vyše 50 medzi
univerzitných dohôd o spolupráci.
V uplynulom akademickom roku (tab. 3.1, 3.2 obr. 3.3) sa na zahraničných mobilitách s cieľom štúdia
zúčastnilo 135 študentov, z toho z prvých dvoch stupňov štúdia 101 a z tretieho stupňa štúdia 34, čo
je nedostatočné vzhľadom na počet študentov študujúcich na SPU. Študenti boli vyslaní do 16 krajín
Európy. Percento zapojenia zo všetkých študentov dennej formy v I. a II. stupni štúdia sa stabilizovalo
na hodnote 1,50%. Najväčšie percento zapojenia je na FZKI ‐ 2,60% a FEŠRR ‐ 2,30%, potom na FEM ‐
1,90% a FAPZ ‐ 1,46,%, menšie na TF ‐ 0,20% a FBP ‐ 0,15%. V porovnaní s minulým akademickým
rokom sa zvýšil počet mobilít študentov na FEM o 8 a na FEŠRR sa znížil o 12 študentov.
3.
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Tabuľka 3.1 Medzinárodné mobility študentov SPU v roku 2009/10
Programy
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3

2

6
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Vysvetlivky: B, I ‐ študenti bakalárskeho a inžinierskeho štúdia, P ‐ študenti doktorandského štúdia
U študentov III. stupňa štúdia v dennej forme sa percento zapojenia oproti predchádzajúcemu roku
zvýšilo až o 4,46% (v minulom akad. roku 8,62%) a v tomto roku dosiahlo hodnotu 13,08%. Najvyšší
počet doktorandov na mobilite bol z FBP ‐ 22,73% a TF ‐ 15,79%, z FEM ‐ 12,77%, FZKI ‐ 9,68%
a FAPZ ‐ 5,13%.
Limitujúcim faktorom mobilít sú najmä finančné prostriedky, nakoľko grant z prostriedkov EÚ je len
príspevkom na realizáciu mobility a predpokladá dofinancovanie z vlastných zdrojov študenta. Ďalšou
z prekážok sú jazykové znalosti študentov, nevhodná ponuka predmetov na partnerských
univerzitách v zahraničí, resp. ponuka podnikov a inštitúcií vhodných pre stáže študentov
jednotlivých študijných programov a tiež motivácia samotných študentov.
SPU je prostredníctvom FEŠRR od akademického roku 2004/2005 členom konzorcia univerzít (Ghent
Belgicko, Pisa Taliansko, Cordoba Španielsko, Wageningen Holandsko, Humboldova univerzita Berlín,
SPU Nitra, Rennes Francúzsko), ktoré získalo v rámci medzinárodného programu EÚ, Erasmus
Mundus, študijný program II. stupňa pod názvom: International Master of Science in Rural
Development (IMRD). Absolventi tohto študijného programu získali spoločný diplom univerzít
konzorcia (Joint Degree).
V akad. roku 2009/2010 absolvovalo v rámci projektu LLP‐Erasmus študijný pobyt na SPU 38
zahraničných študentov, z toho najviac na FBP ‐ 13, potom na FAPZ ‐ 10, FZKI ‐ 9, FEM ‐ 5 a najmenej
na FEŠRR ‐ 1. Študenti prišli z ČR, Francúzska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Poľska, Portugalska,
Španielska, Talianska a Turecka. V prípade, že študenti SPU nenavštevujú predmety, ktoré u nás
študujú zahraniční študenti v rámci mobility v cudzom jazyku, výučba sa pri nízkom počte realizuje
individuálnou formou. Zahraniční študenti nemajú bezprostredný kontakt s našimi študentmi
a zostávajú pomerne izolovaní. Vhodným riešením by bolo otvoriť možnosť zapísať si predmet
v anglickom jazyku aj pre slovenských študentov. Do zahraničia vycestovalo na prednáškové a iné
pobyty spolu 67 učiteľov SPU. Podrobnejšie informácie budú zahrnuté v Správe o zahraničných
vzťahoch SPU.
Tabuľka 3.2 Mobilita študentov na univerzitách
krajina

univerzita

Česká republika

Mendelova univerzita v Brně
Česká zemědělská univerzita v Praze

Dánsko

University of Copenhagen

Fínsko

University of Savonia
Vaasa University

22

krajina

univerzita
University of Joensuu
Abo Akademi University
Isara, Lyon

Francúzsko

Ecole National Superiuere de la Nature et du Paysage
Institut Polytechnique LaSalle Beauvais
CAH Dronten

Holandsko

Wageningen University
Írsko

University College Cork

Maďarsko

Szent István University Gödöllő

Nórsko

Norwegian University of Life Sciences

Poľsko

Warsaw University of Life Sciences

Portugalsko

University of Tras‐os‐Montes and Alto Douro
Universidade do Algavre
Technical University Graz

Rakúsko

University of Natural Resources and Applied Life Sciences Vienna
University of Primorska

Slovinsko

University of Maribor
University of Cordoba

Španielsko

Universidad Politecnica de Valencia
Švédsko

Swedish University of Agricultural Sciences Uppsala

Taliansko

Universita´Degli Studi Di Bari
Universita Degli Studi di Milano

Turecko

Akdeniz University Antalya
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Obr.3.3 Mobility študentov SPU (I. a II. stupeň štúdia)
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M obility študentov SPU (III. stupeň štúdia)
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Obr.3.4 Mobility študentov SPU (III. stupeň štúdia)
Hoci zahraničné mobility môžu byť značným prínosom nielen pre pedagóga, ktorý sa na mobilite
bezprostredne zúčastňuje, ale aj pre fakultu, a to rozvíjaním a prehlbovaním kontaktov so
zahraničnými pracoviskami, ktoré je možné využiť pri zapájaní sa do výskumnej spolupráce, tvorby
spoločných publikácií, organizovania vedeckých podujatí a ďalších aktivít, nevyužívajú sa na
niektorých fakultách v dostatočnej miere. Vzájomná konfrontácia skúseností z oblasti vzdelávania
môže byť podnetom nielen pre inováciu sylabu predmetov, ale tiež prípadnej možnosti prípravy
spoločných vzdelávacích programov.
Pozitívne treba hodnotiť prvé úspechy pri príprave kompletných programov v anglickom jazyku.
V akademickom roku 2009/2010 bola pre študentov FEM zabezpečená výučba predmetov v cudzom
jazyku pre študijné programy:



International Business with Agrarian Commodities – na I. stupni štúdia.
International V4 Business Economics – na II. stupni štúdia, študenti absolvovali prvý
semester tohto študijného programu v Nitre, druhý semester vo Varšave, nasledujúci
akademický rok budú študovať v Prahe a v Gödöllö v Maďarsku.
Prostredníctvom projektu „Erasmus Intensive Programe bolo prijatých 15 zahraničných študentov zo
4 krajín, ktorí absolvovali predmet Economics, Social Policy and Citizenship in the Europe of Region
intenzívnou formou.
Na FEŠRR prebiehala v anglickom jazyku výučba študijného programu európske rozvojové programy
na bakalárskom stupni štúdia (výučba sa začala v akademickom roku 2008/2009 v treťom roku
štúdia).
V priebehu ďalších dvoch rokov chceme dosiahnuť realizáciu výučby kompletného študijného
programu aj na ďalších fakultách. Predpoklady na to sú, pretože počet ponúkaných predmetov
vyučovaných v cudzom jazyku je podľa oficiálnych údajov z fakúlt: FAPZ‐80 predmetov, FBP‐25, FEM‐
43, FEŠRR‐34, FZKI‐30, TF‐30. Dané predmety sú ponúkané na každej fakulte SPU aj v modulárnej
forme (najviac využívané zahraničnými študentmi v rámci mobilít).
Okrem naznačených aktivít bude treba v ďalšom období účinnejšou propagáciou jednotlivých
študijných programov fakúlt, ako aj predmetov a modulov ponúkaných v anglickom jazyku vzbudiť
väčší záujem zahraničných študentov o absolvovanie časti svojho štúdia na fakultách našej univerzity.
Ak za silnú stránku univerzity pokladáme širokú škálu poskytovaných študijných programov, tak
slabšou stránkou je počet ponúkaných predmetov, prípadne ucelených programov v cudzom jazyku (i
keď situácia sa z roka na rok zlepšuje), ako aj počet zahraničných študentov študujúcich na SPU,
vrátane študentov z tretích krajín.
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3.4 Prijímacie konanie
Prijímacie konanie v akad. roku 2009/2010 (príloha č. 2 smernice, tab. 3a, tab. 3b, tab. 3c) sa
uskutočnilo na všetkých fakultách univerzity v zmysle zákona o VŠ. Organizačné, obsahové zameranie
a kritériá na prijatie, ako aj kritériá prijatia študentov bez prijímacích skúšok, boli na všetkých
fakultách schválené v akademických orgánoch fakúlt, kolégiách dekanov a v akademických senátoch
fakúlt.
Model prijímacieho konania na každej fakulte vychádza z viacročných skúseností a reality študijného
programu na trhu práce. Princípy hodnotenia výsledkov stredoškolského štúdia vrátane maturít sú na
univerzite koordinované v súlade so zámermi fakúlt.
Prijímacie konanie na I. stupeň na dvoch fakultách (FEM, FEŠRR) pozostávalo z prijímacích skúšok
(ďalej len PS), na ostatných (FAPZ, FBP, TF, FZKI) z prijímacích pohovorov, pri ktorých boli uchádzači
vybraní na základe výsledkov stredoškolského štúdia a výsledkov maturitnej skúšky. Okrem toho sa
na niektorých študijných programoch FZKI konali aj talentové skúšky.
Pozitívne skúsenosti z PS v predchádzajúcich rokoch použitím výkonnej techniky: náhodné
generovanie jedinečného testu pre každého účastníka z databázy testových úloh každého predmetu
PS, hodnotenie pomocou skenera, použitie čiarového kódu ako identifikátora študentov, krátky čas
(30´) na zverejnenie výsledkov od doby vykonania PS, to sú atribúty sprehľadňujúce, objektivizujúce
proces PS na univerzite a optimalizujúce celkové trvanie PS, ktoré sa využili i v hodnotenom období.
Podobne i databáza testových úloh aj s kľúčom správnych riešení bola včas vydaná v podobe
príručiek z každého predmetu PS, čo vytvorilo rovnaké šance pre každého uchádzača.
SPU má aj vlastnú elektronickú prihlášku. Zavedenie elektronickej prihlášky, prístupnej na webovej
stránke SPU, šetrí prácu študijných referentiek, ktoré nemusia prácne nahadzovať všetky dáta
spojené s prihláškou do informačného systému. Bola zavedená v roku 2008 a od tohto obdobia
je funkčná pre všetky fakulty. V minulom akademickom roku ju využilo okolo 10 percent uchádzačov.
Uchádzač si po vyplnení elektronickej prihlášky vytlačí papierovú prihlášku (nemusí ju už ručne
vypĺňať) a dá ju potvrdiť. V prípade, že by neposlal papierovú prihlášku a na prijímacie konanie si
donesie príslušné doklady zo strednej školy, je elektronická prihláška akceptovaná v plnej miere.
Okrem výsledkov prijímacích skúšok zohľadňovali fakulty aj výsledky maturitných skúšok v zmysle
vyhlášky č. 510/2004 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách. V súlade s uvedenou vyhláškou
bolo vypracované bodové hodnotenie výsledku maturitnej skúšky, odsúhlasené AS SPU, podľa
ktorého sa diferencovane hodnotil výsledok maturitnej skúšky (počet bodov) z každého predmetu so
zreteľom na úroveň maturity (A, B, C), externú alebo internú formu maturitnej skúšky.
Prijímacie konanie na II. stupeň štúdia sa v prevažnej miere uskutočnilo korešpondenčnou formou
na základe výsledkov štúdia na I. stupni pre tých absolventov, ktorí sa prihlásili na študijný program
v tom istom študijnom odbore, v akom študovali na I. stupni (poprípade, ktorí dosiahli určitý študijný
priemer na I. stupni štúdia). Ostatní uchádzači z príslušnej fakulty a z iných fakúlt absolvovali
prijímacie skúšky z poznatkov jadra príslušného študijného odboru a ich konečné hodnotenie
v prevažnej miere vychádzalo z výsledkov štátnych skúšok na I. stupni štúdia a výsledku prijímacej
skúšky.
Pri prijímaní študentov na jednotlivé programy pre akademický rok 2009/2010 sa zohľadňovali okrem
záujmu uchádzačov o daný študijný program a uplatnenia absolventov, aj personálne, priestorové
a finančné možnosti univerzity a súčasne aj kritérium Akreditačnej komisie MŠ SR KZU‐6. Vzhľadom
na splnenie kritéria počtu študentov k počtu učiteľov nositeľov vedeckej hodnosti k 31.10. 2010
stanovilo vedenie univerzity limit pre fakulty na prijatie študentov na I. a II. stupeň štúdia.
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Vývoj počtu uchádzačov
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Obr.3.5 Vývoj počtu uchádzačov
V uplynulom akademickom roku sa na bakalársky stupeň štúdia (príloha č. 2 smernice, tab. 3a)
hlásilo spolu 6 524 uchádzačov (z toho najviac na FEM 36,9 %, FAPZ 17,926 %, FEŠRR 13,59 %), čo je
oproti predchádzajúcemu roku o 163 záujemcov viac, z toho na dennú formu štúdia 5 045 a externú
formu 1 479. Na prijímacích skúškach sa zúčastnilo 5808 uchádzačov, z toho na dennú formu štúdia
4500 (89,2 % z prihlásených) a 1308 na externú formu (88,44 % z prihlásených).
Preferencie záujmu o jednotlivé fakulty na SPU sa za posledné roky nemenia (obr. 3.5), aj keď
v posledných troch rokoch sa pokles záujmu uchádzačov výraznejšie prejavil už aj na FEM a FEŠRR.
Najväčší záujem je už tradične o študijné programy realizované na Fakulte ekonomiky a manažmentu,
a to hlavne o programy manažment podniku, ekonomika podniku, účtovníctvo, obchodné podnikanie
a medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami. Veľký záujem je aj o študijné programy
vyučované na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja – európske rozvojové programy,
manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu, regionálny rozvoj. Z hľadiska záujmu o
Fakultu agrobiológie a potravinových zdrojov sa najviac uchádzačov hlási na študijné programy –
výživa ľudí, udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Na Fakulte záhradníctva a krajinného
inžinierstva preferujú uchádzači záhradnú a krajinnú architektúru a krajinné inžinierstvo. Na
Technickej fakulte programy – manažérstvo kvality produkcie, informačné a riadiace systémy vo
výrobnej technike a na Fakulte biotechnológie a potravinárstva – bezpečnosť a kontrola potravín
a agropotravinárstvo.
Z celkového počtu 6 524 prihlásených na I. stupeň štúdia (Bc.) bolo zapísaných spolu 2 490
študentov, z toho na dennú formu štúdia 1849 (oproti minulému roku nárast o 215) a na externú
formu 641 študentov (oproti minulému roku nárast o 18). Rozhodnutím vedenia SPU z apríla 2010
boli fakultám stanovené smerné čísla na prijatie na I. aj II. stupeň štúdia, aby bolo splnené kritérium
KZU‐6 Akreditačnej komisie MŠ SR (počet študentov na učiteľa s PhD. je 19,47).
Na inžinierske programy (II. stupeň, príloha č. 2 smernice, tab. 3b) z celkového počtu 2 241
prihlásených (nárast o 196 uchádzačov) sa zúčastnilo PS 2 206 (99,4% z prihlásených) a z nich bolo
zapísaných 1 836, z toho na dennú formu 1 212 študentov (oproti minulému roku nárast o 46)
a v externej forme 624 (oproti minulému roku nárast o 15). Počty prijatých v rámci podskupín
študijných odborov sú uvedené v prílohe č. 2 v tabuľkách 3a, 3b.
V rámci celej univerzity sa stabilizovala štruktúra uchádzačov (pre akademický rok 2009/2010 zo
stredných odborných škôl 72,1 %, z gymnázií 27,9 %). Najvyššie percento prijatých z gymnázií je na
FAPZ a FEM (viac ako 23 %) a zo stredných odborných škôl na FAPZ a TF (viac ako 28 %).
Z dlhodobého pohľadu univerzity je a bude negatívny demografický vývoj, nárast počtu absolventov
gymnázií na úkor stredných odborných škôl do značnej miery kompenzovaný neustálym nárastom
percenta maturantov pokračujúcich v štúdiu na vysokej škole. V roku 1999 prvýkrát prekročil hranicu
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50 % a v roku 2002 dosiahol hodnotu 66,86 % a v súčasnosti je vyšší ako 70 %. To však jednoznačne
súvisí aj s nižšou kvalitou niektorých uchádzačov o štúdium na SPU.
SPU venuje veľkú pozornosť propagácii študijných programov a tým získavaniu študentov na štúdium.
Fakulty organizujú dni otvorených dverí, publikujú informácie o prijímacích skúškach prostredníctvom
webovej stránky fakúlt a SPU, v dennej tlači a dvojtýždenníku Poľnohospodár, rozposielaním
propagačných materiálov na stredné školy nielen v SR, ale aj na školy v zahraničí s vyučovacím
jazykom slovenským, účasťou na výstavách (Agrokomplex, Fórum vzdelávania) a inými spôsobmi

3.5 Štátne skúšky a absolventi
Štátne skúšky (ŠS) ako meradlo dosiahnutej kvality výstupných vedomostí, zručností
a nadobudnutých kompetencií majú vo vzdelávacom procese svoje osobitné postavenie, z čoho
vyplýva aj zodpovedný prístup všetkých fakúlt k ich príprave a priebehu (príloha č. 2 smernice, tab.
2).
V akad. roku 2009/2010 sa na ŠS na bakalárskom stupni štúdia zúčastnilo 1 742 študentov (tab.3.3),
z ktorých prospelo 1 723 (98,91 % z počtu zúčastnených), z toho 112 prospelo s vyznamenaním (6,5 %
z počtu, ktorí prospeli, najviac na FEŠRR‐10,5 %, FEM‐8,44 %, FZKI‐7,7 %, FBP‐5,9 %,) a na
inžinierskom stupni pokračuje v štúdiu 1 567 (90,95 % z počtu, ktorí prospeli, všetky fakulty najmenej
90 % okrem FEM‐86,58 % a FEŠRR 86,35 %).
Tabuľka 3.3 Štátne skúšky absolventov I. stupňa štúdia v akad. roku 2009/2010
Fakulta

Počet zúčastnených
na ŠS

Prospeli

Z toho prospeli
s vyznamenaním

Pokračovanie
na II. stupni štúdia

FAPZ

353

353

16

328

FBP

155

152

9

143

FEM

468

462

39

400

FEŠRR

320

315

33

272

FZKI

185

182

14

170

TF

261

259

1

254

1 742

1 723

112

1 567

Spolu

V akademickom roku 2009/2010 absolvovalo štátnu skúšku v anglickom jazyku na FEŠRR
17 študentov bakalárskeho stupňa štúdia. Spracovanie a obhajoba bakalárskej práce prebehla
v slovenskom jazyku. Preukázané vedomosti a prejav študentov na štátnych skúškach boli podľa
vyjadrenia predsedu komisie na vysokej úrovni.
Na inžinierskom stupni štúdia (tab. 3.4) o ŠS požiadalo 1 633 študentov, z uvedeného počtu prospelo
1 630 (99,82% z počtu zúčastnených, všetky fakulty nad 98 %), z toho 397 prospelo s vyznamenaním
(24,36% z počtu, ktorí prospeli, najviac na FEŠRR‐32,5 %, FBP‐28,66 %, FEM‐27,70 %, FZKI‐22,16 %).
V doktorandskom štúdiu pokračuje 43 študentov (2,64 % z počtu, ktorí prospeli, FBP‐6,10 %, TF –
3,76 %, FZKI‐2,58 %, FAPZ‐2,37 %, FEM‐2,11 %, FEŠRR – 0,73 %).
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Tabuľka 3.4 Štátne skúšky absolventov II. stupňa štúdia v akad. roku 2009/2010
Fakulta

Počet zúčastnených
na ŠS

Prospeli

Z toho prospeli
s vyznamenaním

Pokračovanie
na III. stupni štúdia

FAPZ

380

380

79

9

FBP

164

164

47

10

FEM

382

379

105

8

FEŠRR

274

274

89

2

FZKI

194

194

43

5

TF

239

239

34

9

Spolu

1633

1630

397

43

V akademickom roku 2009/2010 boli záverečné práce na všetkých troch stupňoch štúdia prvýkrát
podrobené kontrole originality cez Centrálny register záverečných prác (CRZP), v ktorom sa
sústreďovali záverečné a kvalifikačné práce študentov a zamestnancov vysokých škôl v Slovenskej
republike. Prostredníctvom CRZP sa vykonala kontrola originality záverečných a kvalifikačných prác
vzájomným porovnávaním prác uložených v CRZP, údajov na internete a bol vydaný Protokol
o originalite. Všetky záverečné práce z SPU boli vložené do CRZP, prešli kontrolou originality a boli na
ŠS úspešne obhájené.
Celkový počet prác predložených na obhajobu (príloha č. 2 smernice, tab. 12) bolo 3 558, pričom
bolo obhájených 3 479 prác (1 729 bakalárskych, 1 611 diplomových, 139 dizertačných). Na jedného
školiteľa v akademickom roku 2009/2010 pripadalo 4,61 bakalárskych prác (fyzický počet školiteľov
375); 4,04 diplomových prác (fyzický počet školiteľov 398) a 1,60 dizertačných prác (fyzický počet
školiteľov 87).

3.6 Doktorandské štúdium
Doktorandské štúdium zabezpečujú fakulty podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o
zmene a doplnení niektorých zákonov a schváleného materiálu o doktorandskom štúdiu na SPU.
V roku 2010 sa končí doktorandská výchova vo vedných odboroch a pokračuje v študijných
programoch III. stupňa štúdia.
Na SPU je akreditovaných spolu 21 študijných programov. FBP a TF majú všetky svoje doktorandské
študijné programy v dennej forme štúdia akreditované na 4‐ročnú štandardnú dĺžku štúdia, čím sa
vytvára dlhší časový priestor pre hlbšie zvládnutie exaktného výskumu a zvyšuje sa potenciál
spracovania kvalitnej dizertačnej práce. Doktorandovi sa vytvára priestor na pobyt v zahraničí. Od r.
2008 prestalo MŠ SR v rámci tzv. rozvojových projektov finančne odmeňovať doktorandov a školiace
pracovisko za úspešné a včasné ukončenie doktoranského štúdia.
Na SPU študovalo (príloha č. 2 smernice, tab. 3c) v akademickom roku 2009/2010 spolu 437
doktorandov, z toho v dennej forme štúdia 241 a v externej forme 196. V rámci prijímacieho konania
bolo prijatých 100 študentov v dennej forme štúdia a 45 študentov v externej forme. Pre akademický
rok 2010/2011 bolo prijatých 118 študentov, z toho 59 v dennej forme a 50 v externej forme štúdia.
V akad. roku 2009/2010 štúdium ukončilo 128 doktorandov v plánovanom termíne, súčasne bolo
zrušených 21 miest, z toho u 19 študentov v externej forme štúdia. Na SPU študujú 2 zahraniční
vládni štipendisti a 14 ostatných zahraničných doktorandov.
Doktorandi sa dosahovanými výsledkami svojej výskumnej činnosti významnou mierou zapisujú aj do
publikačných výstupov. V najčastejších prípadoch je to v spoluautorstve so školiteľom alebo
s kolegami – doktorandmi. Z celkového počtu 1 153 publikačných výstupov doktorandov v dennej
forme štúdia, 291 (25,2 %) tvoria pôvodné vedecké príspevky nekarentované a 22 (1,9 %)
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predstavujú vedecké články publikované v karentovaných časopisoch. Doktorandi publikovali 719
(62,4 %) referátov a príspevkov v zborníkoch z vedeckých konferencií, ďalej sú spoluautormi 4 (0,3 %)
učebníc, resp. skrípt a 12 (1,1 %) monografií. Ďalšiu kategóriu pod pojmom „ostatné“ tvoria odborné
články, abstrakty, oznamy, ktorých bolo publikovaných 105 (9,1 %). Najviac publikácií
(6,96/doktoranda) a súčasne aj najkvalitnejších publikácií (20 článkov v CC časopisoch) dosiahli
doktorandi FBP.
Z hodnotenia doktorandov podľa fakúlt priemerných počtov publikácií a kvalitatívnych kategórií,
k najlepším patria FBP, FZKI a FAPZ, nižšie výkony v publikáciách doktorandov sú na fakultách TF, FEM
a FEŠRR.
Na účel vytvorenia a posilnenia vedecko‐vzdelávacích kontaktov, dosiahnutia vysokého odborného
vzdelávania na medzinárodnej úrovni a zvýšenia výmeny skúseností medzi univerzitami podpísala
SPU pred dvoma rokmi zmluvu o spolupráci s Universita' Degli Studi Del Molise v Campobasso
v Taliansku a s University of Technology and Life Sciences v Bydgoszczy v Poľsku. Všetky tri partnerské
univerzity vytvorili spoločný medzinárodný doktorandský študijný program s názvom Welfare,
biotechnológie a kvalita živočíšnej produkcie, ktorý sa v súčasnosti už úspešne realizuje na FBP
a FAPZ. V akademickom roku 2009/2010 sú do programu zapojení šiesti študenti z SPU (4 z FBP
a 2 z FAPZ), štyria z Talianska a šiesti študenti z Poľska.

3.7 Úspechy študentov na národnej a medzinárodnej úrovni
V akademickom roku 2009/2010 získali študenti SPU mnohé ocenenia v nasledujúcich kategóriách:
Vedecké medzinárodné ocenenia












Bc. Michal Vašek, Bc. Peter Chobor, účasť na Medzinárodnej študentskej vedeckej
konferencii na Faculty of Production Engineering Warsaw University of Life Sciences
s vystúpením Controlled traffic farming technology as a tool for eliminating soil
compaction at university farm in Kolíňany, diplom za aktívnu účasť.
Ing. Tibor Gáspár, Bc. Štefan Álló, Bc. Marián Čóri, účasť na Medzinárodnej študentskej
vedeckej konferencii na Szent István Egyetem, Gödöllő s vystúpením Comparison of
biodegradable oils in the case of application with a sliding pair, diplom za aktívnu účasť,
Szent István Egyetem, Gödöllő, 25. novembra 2009.
Ing. Ľudmila Gajdošová, Cena dekana za posterový príspevok na medzinárodnom
vedeckom sympóziu doktorandov a študentov v Zakopanom, Fakulta genetiky
a šľachtenia zvierat UTP v Bydgoszczi, Katedra chovu ošípaných UTP v Bydgoszczi, FAPZ
SPU v Nitre, Ústav živočíšnej výroby v Krakove, 16 – 18. 2. 2010, Zakopané, Poľsko.
Ing. Peter Antalik, 3. miesto na medzinárodnej konferencii doktorandov – MendelNet
2010, Mendelova univerzita v Brne, Agronomická fakulta, 24. november, 2010, Brno.
Bc. Ondrej Revák, Medzinárodné kolo vedeckej konferencie študentov – potravinárov
a technológov potravinárov Sesja kola naukowego technologóvzywności, Universytet
Rolniczy im. Hugona Kollataja w Krakowie, 12.5.2010.
Ing. Attila Tóth, Cena za odborný prínos IX. ročník česko‐slovenskej súťaže, Geografický
ústav SAV, STUŽ SR, STUŽ ČR, REC Slovensko.
Ing. Attila Tóth, Cena rektora Universität für Bodenkultur in Wien, 10. 11. 2010, BOKU
Viedeň. Počas študijného pobytu získal motivačné štipendium za výskumnú prácu
v BOKU.

Vedecké národné ocenenia



Ing. Attila Tóth, Študentská osobnosť Slovenska 2009/2010, JCI – Slovensko SRK, SAV,
Záštita prezidenta SR – J.E. Ivana Gašparoviča, kategória poľnohospodárstvo, lesníctvo,
drevárstvo.
Ing. Marcela Lauková a Ing. Vladimíra Kňazovická, Nadácia Intenda Podporujeme
individuality, zameraná na propagáciu mladej vedy a podporu najlepších interných
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doktorandov. Individuálny grant pre rok 2010 v sume 5000 EUR, Nadácia INTENDA,
8.12.2010 v Bratislave.
Ing. Peter Socha a Ing. Barbora Lipovská, členovia Klubu individualít, Nadácie Intenda
Podporujeme individuality, zameraného na propagáciu mladej vedy a podporu najlepších
interných doktorandov. Nadácia Intenda, 8. 12. 2010 v Bratislave.
Ocenenie Literárneho fondu za najlepšiu prácu ŠVK – 8 ocenení z fakúlt SPU.

Umelecké ocenenia








Ing. Jana Hlavatá, Ing. Alexandra Takáčová, Ing. Martina Verešová, Čestná cena Ministra
školstva SR, Flóra Bratislava 2010, 22.4.2010, Čestná cena za expozíciu Katedry záhradnej
a krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre.
Účasť 16. študentov FZKI na 6th European Biennial of Landscape Architecture in
Barcelona Rosa Barba, Certifikát o účasti.
Akceptácia 10 prác študentov FZKI na medzinárodnej expozícií študentských projektov
(86 vysokých škôl z 32 krajín sveta), Flóra Bratislava 2010, 22.4.2010.
Ocenenie 10 študentov FZKI primátorom mesta Bratislava, vernisáž prác na magistráte
mesta Bratislava, Magistrát mesta Bratislava, Projekt „Bratislavské visuté záhrady“ –
študentské práce.
Bc. Andrej Marci, Bc. Erika Ľahká, víťazný architektonický návrh, Obec Lužianky, Nadácia
INTENDA – grantový program Podporujeme individuality.
Ing. Andrej Marci za diplomovú prácu s názvom: Malé stavby pre účely hospodárskeho
využitia vo vidieckom priestore a Ing. Soňa Králiková za vypracovanie diplomovej práce
s názvom: Revitalizácia časti sídliska Vlčince. Cena Spolku pre obnovu dediny – Cena
Dexia banky Slovensko 2010.

Športové ocenenia
Na Majstrovstvách sveta WTKA, ktoré sa konali v dňoch 28. – 31. 10. 2010 v talianskej Marina di
Carra získala študentka FEŠRR Simona Klongová nasledujúce medaily:
 bronz KUMITE SHOBU SANBON INDIVIDUAL SENIORS WOMEN 19‐35 OPEN ‐ 60 KG
 bronz KUMITE SHOBU IPPON INDIVIDUALSENIORS WOMEN 18‐35 OPEN ‐ 65 KG
 zlato KUMITE SHOBU SANBON TEAM SENIORS WOMEN 19‐40 OPEN 3
 bronz KUMITE SHOBU IPPON TEAM SENIORS MIXED 18‐35 OPEN 2 MEN – 1 WOMAN
Viktória Šályová, študentka FEŠRR, získala nasledovné medaily:










bronz KATA INDIVIDUALSENIORS WOMEN 19‐35 BROWN ‐ BLACK GOJU RYU
bronz KUMITE SHOBU SANBON TEAM SENIORS WOMEN 19‐40 OPEN 3 B
striebro KUMITE SHOBU IPPON TEAMSENIORS WOMEN 18‐35 OPEN 3 OPEN B
striebro POINT KARATE TEAMSENIORS WOMEN 19‐40 OPEN 3 OPEN B
bronz KATA DUAL TEAMSENIORS WOMEN 19‐35 OPEN 2
zlato KATA DUAL TEAMJUNIORS WOMEN BROWN BLACK 2
zlato KATA TEAMJUNIORS WOMEN BROWN BLACK 3
striebro KUMITE SHOBU SANBON TEAMJUNIORS WOMEN OPEN 3
zlato POINT KARATE TEAMJUNIORS WOMEN OPEN 3 OPEN

Karate
Ivana Višňovská – 4. FEŠR, reprezentantka SR, majsterka SR, účasť na Akademických majstrovstvách
sveta v Podgorici – 3. miesto, účasť na majstrovstvách sveta v Mexiku.
Atletika
Jozef Repčík ‐ FEM SPU, reprezentant SR, niekoľkonásobný majster SR, účasť na Svetovej univerziáde
v Belehrade, účasť na Majstrovstvách sveta.
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Plávanie
Mirka Syllabová – 2. FEŠRR, reprezentantka SR, niekoľkonásobná majsterka SR, účasť na Svetovej
univerziáde v Belehrade, účasť na Majstrovstvách Európy v Budapešti, účasť na Majstrovstvách sveta
v Dubaji.
Basketbal ‐ 2. miesto extraliga, 1. miesto na Akademických majstrovstvách SR v Nitre.
Volejbal ‐ 4. miesto v extralige, 2 miesto ‐ Akademické majstrovstvá SR.
Futbal ‐ 1. miesto akademické majstrovstvá SR v Nitre.
Tenis
Tamara Dobrovolná – FEM, 1. miesto na Akademických majstrovstvách SR v štvorhre
Ocenenia študentov v rámci SPU
Na SPU sa stalo tradíciou, že pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu sa rektor univerzity
stretáva so študentmi, ktorí popri vynikajúcich študijných a výskumných výsledkoch šíria dobré meno
svojej alma mater doma aj v zahraničí aj mimoškolskými aktivitami. Ďakovný list a mimoriadne
štipendium získali: FAPZ ‐ Ing. Veronika Vaščáková, Ing. Zuzana Riecka a Ing. Zuzana Lieskovská, FBP ‐
Miroslava Bujňáková, Ing. Ondrej Revák a Ing. Vladimíra Kňazovická, FEM ‐ Kamila Moravčíková,
a Ing. Martin Karaš. FEŠRR ‐ Bc. Katarína Melichová, FZKI ‐ Bc. Attila Tóth, Ing. Milota Sidorová a Ing.
Martina Verešová, TF ‐ Ing. Tibor Gáspár, Ing. Ján Kosiba a Ing. Michal Vašek.
V apríli a máji sa konali fakultné študentské vedecké konferencie, na ktorých sa zúčastnili domáci aj
zahraniční študenti zo spriatelených univerzít.
Za vynikajúce výsledky počas celého bakalárskeho štúdia bola 5 absolventom udelená Cena rektora.
Cena dekana bola udelené 29 absolventom. Na inžinierskom stupni štúdia bola Cena rektora udelená
8 absolventom a Cena dekana 152 absolventom.

3.8 Praktická výučba študentov
SPU priebežne zlepšuje podmienky na zabezpečenie vysokej odbornej úrovne svojich absolventov.
Praktická výučba študentov, popri teoretickej príprave, tvorí významnú oblasť vzdelávania odborného
profilu absolventa SPU. V súčasných zložitých podnikateľských a ekonomických podmienkach sú
požiadavky poľnohospodárskych, potravinárskych, spracovateľských a technických podnikov, ale
i subjektov pôsobiacich v riadiacej, bankovej či hospodárskej sfére, rovnako aj v samospráve či
v súkromnom sektore orientované popri teoretických vedomostiach, aj na praktické poznatky,
schopnosti a zručnosti. Túto časť výučby pre svojich študentov zabezpečuje SPU v prevažnej miere
prostredníctvom Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku SPU, s.r.o., Kolíňany (ďalej VPP),
ktorý hospodári na výmere 2 120 ha poľnohospodárskej pôdy.
Praktická výučba študentov sa realizuje na základe požiadaviek fakúlt, ktoré vychádzajú z potrieb
jednotlivých predmetov, zahrnutých v akreditovaných študijných programoch.
Praktická výučba prebieha formou:



praktických cvičení,
praktických cvičení na špecializovaných pracoviskách (vzorkovniciach), osobitne
pripravených na účely PVŠ,
 praktických cvičení pri demonštrovaní výsledkov výskumnej činnosti,
 absolvovania prevádzkových, odborných a diplomových praxí,
 praktickej prípravy podkladov pre záverečné bakalárske, diplomové a dizertačné práce,
 praktickej prípravy podkladov pre súťažné práce ŠVČ.
Na zabezpečenie PVŠ sú na VPP vytvorené podmienky na:



technické, materiálne, organizačné a odborné zabezpečenie praktických cvičení
a exkurzií,
odborné vedenie študentov počas PVŠ,
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stravovanie a ubytovanie študentov počas riešenia záverečných prác a absolvovania
praxí,
 prepravu osôb a materiálu zodpovedajúcimi dopravnými prostriedkami.
Na zabezpečenie všetkých foriem praktických cvičení a praxí boli na VPP v roku 2010 vytvorené
podmienky v 42 typoch vzorkovníc. Patria sem vzorkovnice chovu hovädzieho dobytka, bažantej
zveri, športových koní, ošípaných, oviec a kôz, rýb, včiel a hydiny hrabavej. Ďalšia praktická výučba
prebiehala vo vzorkovniciach krmovín, objemových a jadrových krmív a kŕmnych zmesí,
alternatívnych energetických plodín, netradičných druhov rastlín, obnoviteľných zdrojov energie,
rýchlorastúcich drevín rodu Salix a vo vzorkovnici poľných plodín. Na praktickú výučbu rovnako slúži
ampelografická a pomologická vzorkovnica, vzorkovnica hľuznatých a cibuľnatých rastlín, korenín,
liečivých a aromatických rastlín, zeleniny, vodných bahenných rastlín, kultúrnych a bahenných rastlín
a vzorkovnica zakladania a údržby zelene, interiérového kvetinárstva a špeciálnych sadovníckych
úprav. Medzi špeciálne vzorkovnice možno zaradiť biotop chránených a ohrozených rastlín regiónu
západné Slovensko, vzorkovnicu fermentačných systémov a substrátových kultúr a vzorkovnicu
mikroskopických húb. Praktická výučba prebieha aj v technologicko‐technicky orientovaných
vzorkovniciach, ktoré tvorí bilančná maštaľ, vzorkovnica technológie spracovania mäsa, vinárske
laboratórium, laboratórium ekonomických analýz, bioplynová stanica, vzorkovnica využívania
obnoviteľných zdrojov energie, závlahových technológií, vzorkovnica presného poľnohospodárstva
a mobilných energetických prostriedkov. Ďalej sa praktická výučba v roku 2010 zabezpečovala na
špeciálnych pracoviskách, medzi ktoré patrí výučbový bitúnok na hovädzí dobytok, diagnosticko‐
opravárenské strediská na oboch závodoch, vinice s pivničným hospodárstvom, komplexná
technológia zberu a pozberovej úpravy semien tekvice olejnatej a linka na konzerváciu krmív
s uskladnením krmiva do vakov. Pracovníci VPP sprístupnili študentom všetky informácie a podklady
z účtovníctva, operatívnej evidencie, rozborov a ostatných interných informačných zdrojov.
V roku 2010 bolo na praktické cvičenia a späť prepravených spolu 11 970 študentov (cca 60‐tis.
študentohodín). Ďalšie praktické cvičenia boli realizované za pomoci VPP bez nároku na dopravu.
Praktická výučba formou praxe zahŕňa prevádzkovú, odbornú a diplomovú prax v rôznych dĺžkach
a v rôznom období realizácie.
Prevádzková prax bola realizovaná v rôznom rozsahu podľa jednotlivých fakúlt či študijných
programov. Študenti získali prehľad o výrobnej činnosti podnikateľských subjektov v oblastiach
súvisiacich z daným študijným programom. Denní študenti realizovali prevádzkovú prax na
Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku SPU, s.r.o. najčastejšie skupinovou formou, ale aj v
Botanickej záhrade SPU, v strojárenskom podniku Matador – Automotive, a.s., Nitra v prevádzkach
Vráble a Krškany, v podniku Visteon Interiors Slovakia, s.r.o., a v Nitrianskej mliekárni Agro Tami, a.s.,
ale aj na odborných katedrách. Externí študenti absolvovali prax prevažne prostredníctvom
individuálnej prevádzkovej praxe v mieste trvalého bydliska.
Cieľom odbornej praxe je získanie praktických znalostí v študijnom odbore, overovanie získaných
teoretických vedomostí v praxi a vytvorenie si predstavy o činnosti podnikateľského subjektu
pôsobiaceho v rámci potenciálnych možností uplatnenia absolventov. Obsah odbornej praxe
stanovujú gestorské katedry v spolupráci s garantom príslušného študijného programu. Odborná prax
študentov je organizovaná individuálne alebo po skupinách na pracoviskách agropotravinárskeho
komplexu doma a v zahraničí. Bola realizovaná na farmách Vysokoškolského poľnohospodárskeho
podniku SPU, v poľnohospodárskych podnikoch, na súkromných farmách, v podnikoch
zabezpečujúcich stravovanie, v službách, v štátnej a regionálnej správy (potravinová, veterinárna),
v agroturistických zariadeniach, na rančoch, vo veterinárnych ambulanciách a pod.
Študenti absolvovali prax v týchto podnikoch: VPP SPU, s.r.o., Arborétum Mlyňany, Vitis J. Ďuríková,
Opatovská Nová Ves, Sanvin Okoč, Nitrianske komunálne služby, s.r.o., Nitra, Fertilagri Trading, s.r.o.,
Báb, Agromart, Zbierková záhrada, Trakovice, Z Design, Ing. T. Štreit, Roľnícke podielnické družstvo
Krajné, Správa katastra Nitra, na správach katastrov ‐ Topoľčany, Zlaté Moravce, Šaľa, Komárno,
Levice, ASIO SK, s.r.o., Čistiareň odpadových vôd Nitra, Peter Tarics Andovce, Florina, K. Schubert,
Hrubý Šúr, v inštitúciách na úrovni kraja, obvodných a krajských úradoch, obvodných a krajských
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úradoch životného prostredia, Slovenskom pozemkovom fonde, ÚKSUPe, Regionálnej rozvojovej
agentúre, Obvodnom lesnom úrade, na mestských a obecných úradoch, v Regionálnej rozvojovej
agentúre, úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny, daňových úradoch a na ďalších zmluvných
pracoviskách.
Na základe poznatkov študentov i garantov študijných programov, získaných z hodnotenia odbornej
praxe, je kvalitatívna úroveň odbornej praxe závislá predovšetkým na ochote pracoviska venovať sa
študentom, na miere zadávania konkrétnych prác, ako aj na záujme študentov o získanie praktických
skúseností a zručností.
Časť študentov realizovala odbornú prax v zahraničí (prostredníctvom programu LLP‐Erasmus –
praktické stáže, alebo súkromne).
Diplomová prax zahŕňa teoretickú, metodologickú, experimentálnu činnosť študentov v oblasti
vedeckovýskumnej činnosti katedry. Je organizovaná na príslušnej katedre, kde bola vypísaná
diplomová práca. Jej obsah, ako aj časový harmonogram pre každého študenta, stanovuje školiteľ.
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4. Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania
Vzdelávanie je permanentný proces, ktorý logicky vyúsťuje do celoživotných foriem vzdelávania.
Univerzita so svojimi akreditovanými programami, vedeckým potenciálom a medzinárodným
uznaním má všetky predpoklady na budovanie uceleného systému celoživotného vzdelávania
a poradenstva, na zabezpečenie odborného rastu spoločnosti s dôrazom na vidiecke prostredie.
V súčasnosti sa v oblasti celoživotného vzdelávania zabezpečované doplňujúce pedagogické štúdium
učiteľov odborných predmetov, kurzy vysokoškolskej pedagogiky, jazykové kurzy, akreditované
špecializované kurzy v oblasti mechanizácie poľnohospodárskej výroby, ochrany biodiverzity
a biologickej bezpečnosti, medzinárodné letné školy so zameraním na životné prostredie,
krajinotvorbu, umelecké zručnosti, ako aj univerzita tretieho veku.

4.1 Univerzita tretieho veku (UTV)
SPU realizuje výučbu UTV v 5 výučbových strediskách (Nitra, Žilina, Trnava, Martin, Prievidza).
V hodnotenom období UTV navštevovalo 708 poslucháčov v nasledujúcich študijných programoch:
záhradníctvo (Nitra, Žilina, Trnava, Martin):

322 poslucháčov

okrasné záhradníctvo (Trnava):

29 poslucháčov

potraviny, výživa a zdravie (Nitra, Martin)

25 poslucháčov

informatika (Nitra, Martin):

126 poslucháčov

účtovníctvo (Nitra):

23 poslucháčov

anglický jazyk (Martin):

93 poslucháčov

nemecký jazyk (Martin):

39 poslucháčov

liečivé rastliny, výživa a zdravie (Prievidza):

51 poslucháčov

Štúdium UTV v akad. roku 2009/2010 úspešne ukončilo 221 absolventov, z tohto počtu na študijnom
programe záhradníctvo‐100, okrasné záhradníctvo‐26, informatika‐28, anglický jazyk‐39 a výživa,
potraviny a zdravie – 28 absolventov. Na FBP študovalo 76 poslucháčov, z ktorých ukončilo 28, na
FEM študovalo 281, z ktorých ukončilo 67 poslucháčov a na FZKI študovalo 351 poslucháčov
a ukončilo 126. Za 19 rokov existencie UTV na SPU je evidovaných už 1826 absolventov.

4.2 Doplňujúce pedagogické štúdium
Pre študentov denného štúdia
Doplňujúce pedagogické štúdium je súbežným 4‐semestrálnym štúdiom, v rámci ktorého denní
študenti získavajú popri inžinierskom štúdiu aj pedagogickú spôsobilosť, a tým aj možnosť rozšíriť
možnosti svojho uplatnenia na trhu práce ako učitelia odborných poľnohospodárskych predmetov.
Doplňujúce pedagogické štúdium pre denných študentov SPU je vo vzťahu k odbornému
inžinierskemu štúdiu organizované ako súbežné štúdium a je ukončené záverečnou skúškou. Na tejto
forme študovalo v uplynulom akademickom roku 128 študentov, z ktorých štúdium úspešne ukončilo
36 absolventov.
Doplňujúce pedagogické štúdium pre absolventov VŠ
Charakter štúdia je obdobný ako v predchádzajúcej forme. Väčšina záujemcov o štúdium už pracuje
vo funkciách pedagogických pracovníkov a je im určená povinnosť absolvovať DPŠ v zmysle
legislatívnych predpisov (Vyhl. MŠ SR č. 581/2007 Z.z.). V rámci tejto formy študovalo 76 študentov,
štúdium úspešne ukončilo 28 absolventov (obr. 4.1).
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DPŠ v dennej forme štúdia
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Obr.4.1 Vývoj počtu študentov DPŠ (denná forma)

4.3 Špecializované kurzy
K súčasnému obdobiu akreditovalo MŠVVaŠ SR v súlade so zákonom č.568/2009 Z. z. o celoživotnom
vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. februára 2010 na
jednotlivých fakultách nasledujúce kurzy:
FAPZ











Poľnohospodárske výrobné postupy na ochranu a zlepšenie životného prostredia.
Zásady správnej výrobnej praxe a environmentu v poľnohospodárstve.
Politika kvality poľnohospodárskych výrobkov a potravín.
Bezpečnosť potravín ‐ kurz pripravený v spolupráci s FBP SPU Nitra.
Možnosti a riziká využívania geneticky modifikovaných organizmov.
Informačné a komunikačné technológie v rozvoji vidieka a poľnohospodárstva.
Využitie obnoviteľných zdrojov v pôdohospodárstve ‐ spolupráca s TF SPU Nitra.
Včelárstvo v rozvoji vidieka poľnohospodárstva a potravinárstva.
Implementácia Nariadenia EÚ 1782/2003 o krížovej zhode v poľnohospodárstve SR.
Udržateľné hospodárenie v poľnohospodárskej krajine v podmienkach Agroenviron‐
mentu a NATURY 2000.
 Uchovanie a trvalo udržateľné využívanie genofondu rastlín.
 Hodnotenie kvality poľnohospodárskych surovín a potravín.
 Kompostovanie poľnohospodárskych a komunálnych bioodpadov.
 Výživa a ochrana poľnohospodárskych plodín v podmienkach režimu jednotnej platby na
plochu.
 Integrovaná produkcia viniča a ovocia – základy environmentu.
 Netradičné druhy rastlín v rozvoji vidieka, agropotravinárstva a krajiny.
 Udržateľný rozvoj vidieckej krajiny.
Pre realizáciu špecializovaného kurzu Včelárstvo v rozvoji vidieka poľnohospodárstva a potravinárstva
spracoval a predložil kolektív v decembri roku 2009 projekt na získanie nenávratného finančného
príspevku pre verejný sektor v rámci Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj
vidieka, Priorita 2 Podpora trvalo udržateľného rozvoja vidieka, Opatrenie 2.4 Vzdelávanie z fondov
EU a to prostredníctvom Poľnohospodárskej platobnej agentúry. Na základe schváleného projektu
bola v máji 2009 uzatvorená s PPA Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
č. 1720/SOP v hodnote cca 70 tis. € na realizáciu tohto vzdelávacieho projektu. V období október –
december 2009 sa zabezpečilo 7 cyklov tohto projektu.
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Obsluha a riadenie obilných kombajnov, s možnosťou získania Osvedčenia k obsluhe
zberových strojov (certifikát od Úradu bezpečnosti práce), (2 skupiny ‐ 26 účastníkov).
Doplnkové štúdium IWE – Medzinárodný zváračský inžinier (v spolupráci s Výskumným
ústavom zváračským – Priemyselným inštitútom SR v Bratislave, 19 účastníkov).
Doplnkové štúdium IWS – Medzinárodný zváračský technológ, (1 kurz ‐ 3 účastníci).
Pracovník pre rozvoj systému manažérstva kvality (v spolupráci s TÜV Rheiland
Slovensko, 45 účastníkov.
Interný audítor systému manažérstva kvality podľa ISO 9001 : 2000 (v spolupráci s TÜV
Rheiland Slovensko, 35 účastníkov.
Špecializované dištančné vzdelávanie „Manažér údržby“ (v spolupráci s STU v Bratislave,
TU Košice a ŽU v Žiline, realizovaný 1 kurz ‐ 18 účastníkov.
Bioenergetik v poľnohospodárskej praxi v spolupráci s Agroinštitútom Nitra, realizovaný 1
kurz ‐ 15 účastníkov.

FBP









Manažér bezpečnosti potravín – 320 hodín.
Systémy manažovania rizík v potravinárstve – 75 hodín.
Systémy manažérstva bezpečnosti potravín ISO 22 000 – 75 hodín.
Bezpečnosť a kontrola potravín – 75 hodín.
Senzorická analýza poľnohospodárskych produktov a potravín – 28 hodín.
Informačné zdroje a komunikácia v potravinárstve – 33 hodín.
Nová legislatíva EÚ v poľnohospodárstve – krížové plnenie – 26 hodín.
Riziká vody pri produkcii potravín – 75 hodín.

FEM
 Ekonomika a manažment podniku v európskych dimenziách – 175 hodín.
 Manažérske zručnosti – 160 hodín.
 Manažér a úspešná prezentácia pre pracovníkov SSE Žilina.
 Jazykové vzdelávanie zamestnancov II., 72 účastníkov z FEM a FEŠRR – 180 hodín.
 MBA v agroobchode a podnikaní, 26 študentov.
Viacero učiteľov niektorých fakúlt SPU participuje na rôznych formách celoživotného vzdelávania
v rámci európskych programov (napr. ESF) realizovaných na našej univerzite, ale aj na ďalších
pracoviskách a rovnako participujú na realizácii celoživotných foriem vzdelávania rôznych ďalších
inštitúcií (Agroinštitút, Nitra, Veľký Meder, Lučenec, Stredná odborná škola v Partizánskom).

4.4 Letné školy
Letné školy predstavujú interaktívnu formu výučby. V minulom akademickom roku sa pod vedením
pedagogických pracovníkov SPU realizovali nasledujúce kurzy:
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Nitrianska letná univerzita (detská univerzita, 53 detí vo veku 9‐15 rokov, 10 tematických
okruhov) bola organizovaná v spolupráci s pracoviskami UKF Nitra.
Economics, Social Policies and Citizenship in the Europe of Regions (Erasmus Intensive
Programe). Letná škola sa konala v dňoch 18.‐ 30. 4. 2010 a zúčastnilo sa na nej spolu 58
študentov, z toho 19 zahraničných z 8 univerzít. Výučba prebiehala v anglickom jazyku.
Na výučbe sa podieľalo 16 lektorov, z toho 11 zo zahraničia. Vydaná bola medzinárodná
vysokoškolská učebnica v anglickom jazyku.
Intenzívny program Erasmus The role of agriculture in territorial identity and
competitiveness of rural areas. Organizoval sa 18. 4.‐ 1. 5. 2010 v Podkylave, zúčastnilo
sa ho 39 študentov a 16 pedagógov zo 14 univerzít 12 krajín Európy (Holandsko, Belgicko,
Nemecko, Francúzsko, Španielsko, Portugalsko, Taliansko, Slovinsko, Maďarsko, Poľsko,
Litva, Slovensko).














Euro‐Russian Studies in Agribusiness 2010 (EURUS‐AGRI 201). Medzinárodná slovensko‐
ruská letná škola, ktorá bola organizovaná v spolupráci s Ruskou štátnou
poľnohospodárskou univerzitou v Moskve. Konala sa v dňoch 16. 8.‐ 2. 9. 2010, prvý
modul prebiehal na Slovensku a druhý v Rusku. Pracovnými jazykmi bol anglický a ruský
jazyk. Zúčastnilo sa spolu 16 študentov.
Medzinárodná letná škola Green Urban Spaces 5.‐ 17. 7. 2010. Koordinátorka
doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. Účasť 16 študentov z 9 európskych krajín
(Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, Čierna Hora, Slovinsko, Srbsko, Bulharsko, Macedónsko,
Fínsko) a 5 študentov zo Slovenska (2 študentky FZKI SPU v Nitre a 3 študentky FA STU
v Bratislave).
Kurz umeleckých zručností, júl 2010. Obsahovo zapadá do okruhu výtvarnej prípravy
študentov a jej cieľom je predovšetkým poskytnúť im možnosť spoznať klasické
i inovatívne techniky vo výtvarnej tvorbe a rozvíjať ich estetické cítenie. Koordinátorka:
Mgr. Slavka Laurová PhD. Miesto konania: Liptovský Ján. Účastníci: študenti záhradnej
a krajinnej architektúry, 19 študentov. Téma: Krajinomaľba, kresba krajiny a pod.
Kurz umeleckých zručností, jún 2010. Koordinátorka: Mgr. Slavka Laurová PhD. Miesto
konania: Nitra. Účastníci: študenti záhradnej a krajinnej architektúry, 17 študentov.
Téma: Krajinomaľba, kresba krajiny a pod. Z prác bol spracovaný kalendár Nitra 2011
spojený s vernisážou v OC Mlyny. Záštitu prevzal primátor mesta Nitra doc. Ing. Jozef
Dvonč, PhD.
Workshop ‐ 7.‐13.2.2010 ‐ Ing. Lukas Schweingruber ‐ pre študentov v 2. roku štúdia
študijného programu záhradná a krajinná architektúra, zameraný na ateliérovú tvorbu.
Urbanisticko‐architektonická štúdia lokalita „Nitrianska kalvária“ + 2 odborné prednášky
na tému „Smerovanie záhradno‐architektonickej tvorby na príklade vlastných návrhov vo
Švajčiarsku a Nemecku“ ‐ 16 študentov.
Letný medzinárodný volejbalovo‐basketbalový kemp – počet účastníkov 60, vedúci
PaedDr. Ľubomír Urban.
Letná škola kvetinárstva – 10 študentov – Ing. Dagmar Hillová, PhD.: praktická výučba:
overovanie zručností a skúseností so zakladaním, údržbou bylinných výsadieb a
rozmnožovaním rastlín. Spracovanie podkladov k identifikácií rastlín a tvorbe
elektronických aktivít v rámci e‐kurzov LMS Moodle FZKI.

4.
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5. Informácie o výskumnej, umeleckej a ďalšej
tvorivej činnosti vysokej školy
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre v roku 2010 posilňovala pozíciu výskumne
orientovanej univerzity. Výskum bol dôležitou súčasťou života na základných pracoviskách fakúlt, ako
aj vzdelávania prakticky vo všetkých študijných programoch, najmä druhého a tretieho stupňa.
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre v súlade zo zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách schválila svoj dlhodobý zámer rozvoja, v ktorom bolo zadefinované poslanie univerzity ako
výskumnej univerzity poskytujúcej vzdelávanie na báze výskumu a tvorivej činnosti a bolo určené
základné smerovanie pre ďalšie obdobie. Taktiež bola rozpracovaná rámcová koncepcia rozvoja vedy
a techniky, jej posilnenie na SPU a vytváranie interných mechanizmov pre zefektívňovanie
a posilňovanie prioritných oblastí.
Aj v roku 2010 sa vychádzalo z predpokladu zladenia cieľov definovaných v dlhodobom zámere a ich
aktualizácie na konkrétne podmienky tak, aby pracoviská pružne reagovali na domáce
a medzinárodné podnety. Ich plnenie je priebežne monitorované po ukončení jednotlivých výziev
a vyhodnocované s novými východiskami, aby veda a výskum na SPU v Nitre plnili očakávané poslanie
z hľadiska produkcie nových poznatkov, ich transferu do praxe, zlepšovania postavenia
v medzinárodnom výskumnom priestore, ako aj z hľadiska podpory výučby založenej na novom
poznaní. Taktiež je snahou SPU ako celku byť neoddeliteľnou súčasťou hospodárskeho
a spoločenského rozvoja Slovenska a prispieť k zvyšovaniu konkurencieschopnosti EÚ.
Organizácia výskumu svojím charakterom nadväzovala na predchádzajúce obdobia. Podpora
výskumu s grantovým financovaním zo zdrojov grantových agentúr MŠ SR predstavovala ťažiskovú
formu. Z toho dôvodu sa pracovníci univerzity zoskupovali do riešiteľských tímov a uchádzali sa o
finančné prostriedky, čo zároveň vytváralo prirodzenú profiláciu jednotlivých kolektívov, taktiež
zvyšovalo objem disponibilných prostriedkov na základných pracoviskách. V uplynulom období sa
podarilo naštartovať viacero aktivít strategického významu, a to získaním projektov štrukturálnych
fondov, prostredníctvom ktorých sa buduje exkluzivita SPU vo viacerých oblastiach.

5.1 Koncepcie rozvoja vedy, techniky a umenia na SPU a formovanie
strategických zámerov pre ďalšie obdobie
Z hľadiska obsahu a zamerania je výskum na SPU pomerne diverzifikovaný. Je odrazom súčasnej
štruktúry fakúlt, ich edukačného i vedeckovýskumného zamerania. Zároveň absorbuje nové trendy
v priamych či príbuzných vedných disciplínach a študijných odboroch, ktoré sú odrazom
štandardného a historicky daného smerovania a poslania SPU. V rámci koncepcie rozvoja vedy
a techniky sú na SPU uplatňované nasledovné strategické ciele:
Všestranne podporovať rozvoj výskumu v nosných smeroch z hľadiska priorít EÚ definovaných pre
7. RP, ako aj v tradičných a prioritných oblastiach tak, aby sa prekročila kritická hranica potrebná na
dosahovanie kvalitných výsledkov, kompatibilných so špičkovými zahraničnými pracoviskami.
Zdynamizovať transfer poznatkov (lepšie využívanie výsledkov výskumu v praxi).
Rozvíjať výskum v oblastiach, ktoré podporujú rozvoj vzdelávania, najmä druhého a tretieho stupňa.
Posilňovať pozíciu SPU ako výskumnej univerzity v medzinárodnom výskumnom priestore.
Popularizovať vedu a prispieť k lepšiemu chápaniu významu vedy, výskumu a vzdelanosti
v spoločnosti.
Na SPU sú špecifické možnosti pre väčšiu otvorenosť vo vzťahu k európskemu výskumnému
priestoru, so špecifickými atribútmi v oblasti obsahového zamerania, zdrojov financovania, možností
budovania interdisciplinárnej kapacity, vytváraním sietí excelencie, posilňovaním regionálnych
prvkov.
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V posledných rokoch neprebehli vo vedeckovýskumnej činnosti potrebné transformačné procesy
a prechod na kvalitatívne vyšší stupeň je len postupný. Priebežne sa vytvárajú formy pre
zdynamizovanie progresívnosti a tvorivosti, tvorby ľudského potenciálu. Je rešpektovaný princíp
slobody vedeckého bádania a individuálnej dynamiky odborného rastu s progresívnou zmenou
kolektívneho vedomia, ktorého rast však vyžaduje adekvátne podmienky. Preto zaznamenávame
postupné, nie radikálne zmeny, závislé od nových, resp. stimulujúcich nástrojoch. Nové rozvojové
impulzy prichádzajú s novými výzvami a možnosťami. Rýchlosť transformácie vedeckej a výskumnej
práce je primárne závislá od schopnosti rozvoja vlastného výskumného a vzdelanostného potenciálu,
ako aj ich integrácie do výskumných programov.
Plnenie uvedených cieľov zaraďuje SPU k univerzitám, realizujúcim úlohu budovania spoločnosti
založenej na vedomostiach, s rešpektovaním sprievodných fenoménov:





komunikačnej a informačnej globalizácie, tvorbe databáz a informačných systémov,
internacionalizácie vedy, výskumu a vzdelávania a posilňovania interdisciplinarity,
vedecko‐technického rozvoja a aplikácie nových informačných technológií,
vytvorenia nového jednotného prostredia bez národných hraníc v oblasti informatiky,
metodológie a jazykových bariér.
Medzinárodné trendy ukazujú permanentnú potrebu hľadania ciest pre:
 budovanie excelentných pracovísk a vytvorenie siete centier excelentnosti v SR a EÚ,
 vytváranie virtuálnych centier,
 spoločný prístup k využívaniu informácií a spôsobom financovania,
 zvýšenie mobility výskumných pracovníkov,
 podporu vedeckej činnosti študentov,
 stimulovanie záujmu mladých ľudí o výskum,
 zvyšovanie spoločenskej príťažlivosti výskumu a pôdohospodárstva.
Keďže poľnohospodárstvo pokrýva prevažne vidiecky priestor SR, je snahou pracovísk SPU
o priradenie regionálneho koncepčného rámca a implementovanie myšlienky udržateľnosti jeho
úrovne a potrieb rozvoja hlbšie do štátnej politiky.
Zásadnejší rozvoj výskumu na univerzite je však spojený so systémovými opatreniami vedúcimi
k podpore prioritných oblastí, s úrovňou vedeckých škôl a infraštruktúrou na základných
pracoviskách, s ich personálnym zabezpečením a rozvojom ľudského potenciálu, stimulačnými
impulzmi. Závisí od dostatočného financovania. Ukazuje sa, že zásadné zmeny v štruktúre výskumu
nemožno uskutočniť iba z grantových prostriedkov. Nové mechanizmy ani oblasti pre nové štátne
programy výskumu a vývoja sa nepodarilo štátnej správe doteraz formulovať. Preto príprava ďalších
zámerov rozvoja sa odrážala len od možností výziev grantových agentúr VEGA a APVV, možností
definovaných výzvami v Agentúre MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ.
Obsahová štruktúra vysokoškolskej vedy a výskumu na SPU pokrýva funkcie agropotravinárskeho
sektora, hľadiska udržateľnosti produkcie a kvality potravín (technológie, biotechnológie a technika),
ale aj hľadiska ekologicko‐environmentálneho (agroekológia) a sociálneho statusu spoločnosti
(ekonómia, obnova a rozvoj vidieka, kultúra krajiny, agrodizajn).
Ťažiskové tematické oblasti vedeckého výskumu SPU do r. 2015 možno definovať nasledovne:
1. Udržateľné poľnohospodárstvo a globálne zmeny odrážajú potreby výskumu širokej oblasti
agrobiologických, sociálno‐ekonomických a environmentálnych vied. Reflektujú potreby vývoja
udržateľných produkčných systémov, chovateľských systémov, agrotechnológií, reťazcov
produkcie zdravých potravín a biodiverzitu poľnohospodárskej krajiny.
2. Biotechnológie a potravinárske technológie odrážajú potrebu základného biologického výskumu
od úrovne bunky po high‐tech a geneticky modifikované produkty. Výskum sa zameria na
udržanie a zvýšenie kvality a bezpečnosti potravín pre výživu a zdravie obyvateľstva.
3. Záhradníctvo, krajinná architektúra a formy využívania krajiny sa budú zameriavať na analýzy
prognózovania zmien a využívania krajinného priestoru, geoinformáciu a diaľkový prieskum,
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zvyšovanie poznatkovej úrovne v oblasti záhradníctva, krajinnej architektúry, vodného
hospodárstva, krajinného plánovania, klimatických zmien a pod.
4. Priemyselné a biopriemyselné technológie sa zameriavajú na výskum technického a
technologického využívania obnoviteľných zdrojov a vývoj nových technicko‐výrobných a
spracovateľských technológií pre priemysel a agrosektor.
5. Spoločnosť a ekonomika odrážajú procesy zmien spoločnosti v agropotravinárskom sektore,
správanie vo vzťahu k legislatíve, vývoj a obnovu regiónov, obchodné reťazce, sociálne
podnikanie v agropotravinárskom sektore a pod.
Výskumné smery pracovísk Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre pokrývajú biologické,
ekologické, produkčné, socio‐ekonomické, technologické a technické aspekty využitia prírodných
zdrojov a riešenia aktuálnych otázok poľnohospodárskej výroby a krajiny a agropotravinárstva.
Priestor sa rozširuje aj do nepoľnohospodárskych sektorov. Vedeckovýskumná činnosť pracovísk SPU
je zameraná na oblasť maximálneho zhodnocovania produkčných podmienok rastlín a živočíchov
v trvalo udržateľnom systéme poľnohospodárstva za predpokladu tvorby zdravých populácií rastlín a
živočíchov. Vecná orientácia vedeckovýskumnej činnosti rešpektuje programové priority vedy a
techniky v pôsobnosti školstva a pôdohospodárstva s cieľavedomým využívaním doteraz
dosiahnutých poznatkov a skúseností jednotlivými katedrami. Biologické procesy využiteľné
v poľnohospodárstve sú skúmané na rôznych úrovniach, od molekulárnych, cez bunkovú až
k živočíšnym a rastlinným populáciám a ich interakciách. Predmetom záujmu sú molekulárne
mechanizmy a účinok génov regulujúcich rast a diferenciáciu rastlinných a živočíšnych materiálov,
genetické technológie, modelovanie rastovo‐produkčného procesu poľných plodín, štúdium
negatívneho antropogénneho vplyvu na biodiverzitu prirodzených ekosystémov, komplexná výživa
hlavných poľných plodín so zreteľom na optimalizáciu dávok živín, výživu ľudí, ochranu ohrozených
druhov flóry a fauny, vplyv fytochemikálií na vlastnosti poľnohospodárskych produktov, ako aj
bioindikácia kvality pôd, testovanie biostimulátorov na transformáciu rastlinných zvyškov v pôdach,
metódy hodnotenia a projektovania systémov trvalo udržateľnej rastlinnej produkcie, mapovanie a
využitie molekulárnych markérov v šľachtení, regulácia optimálneho využitia genofondu
hospodárskych zvierat a rastlín a vzťahy medzi vlastnosťami živočíšnych a rastlinných surovín a
kvalitou potravín.
Aktuálne priority vymedzujú potenciál a orientáciu pracovísk. Je veľký podiel projektov globálneho
zamerania, ktoré rešpektujú potreby medzinárodných dohovorov a prenášajú ich do národných
programov. Prejavujú sa vo výchove vysokokvalifikovaných odborníkov vo vedných oblastiach
pôsobenia univerzity, najmä agrobiológie, potravinových zdrojov, udržateľného poľnohospodárstva,
ekologizácii poľnohospodárskej výroby, genetike a šľachtení hospodárskych zvierat, v rastlinnej
výrobe, ochrane pôdneho fondu, ekonomike a riadení podnikov, aplikovanej informatike,
biotechnológie, potravinárskej technológie, konzervovaní a skladovaní poľnohospodárskych
produktov, strojárenskej výrobe poľnohospodárskych strojov a zariadení, údržby a opravy
poľnohospodárskych strojov a zariadení, elektronizácii a automatizácii poľnohospodárskej techniky,
prevádzky energetických zariadení poľnohospodárskej výroby, rozvoja vidieka a regiónov,
predchádzaní krízových situácií podnikov a odstraňovanie ich následkov, záhradníctva, záhradnej
architektúry, plánovania a rozvoja krajiny, ochrane vôd a vodných tokov, tvorbe vodných zdrojov
a zvyšovaniu retencie vody v poľnohospodárskej krajine, krajinnej architektúre, medzinárodnom
obchode s poľnohospodárskymi komoditami, marketingu, atď. Rozsah vedeckovýskumných aktivít
svedčí aj o flexibilite a adaptabilite SPU na nové smery, s dôrazom na nástroje a formy financovania.
Pri riešení domácej spoločenskej objednávky na poľnohospodársku vedu a vzdelávanie sa ďalej
zohľadňujú trendy, ktoré možno zhrnúť do týchto okruhov:
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globalizácia trhov a výrobných faktorov, výrobkov a služieb, medzinárodná integrácia
a ich vplyv na vývoj odvetví výroby potravín v regiónoch,
vertikálne integračné procesy v potravinovom reťazci a ich dosahy na ekonomické
a sociálne postavenie prvovýroby,



hospodárske a sociálne efekty prítomných a budúcich politík na svetovú potravinovú
bezpečnosť, obchod a udržateľný rozvoj poľnohospodárstva a tvorba optimálnych politík
z hľadiska všeobecného blahobytu,
 výskum podmienok udržateľného rozvoja poľnohospodárstva vo vzťahu
k spotrebiteľským požiadavkám na kvalitu a nezávadnosť potravín a spoločenských
požiadaviek na environmentálne aspekty,
 rozvoj metodológie ocenenia neprodukčných prínosov poľnohospodárstva a merania ich
úlohy vo výsledkoch národnej ekonomiky,
 udržateľný rozvoj vidieka a regiónov, sociálne, urbanizačné a iné aplikácie zmien
v agrárnom sektore,
 boj proti biede a hladu,
 rast podielu netradičných výrobných technológií, prípadne netradičného použitia
výsledkov poľnohospodárskej produkcie a k rastu významných mimoprodukčných funkcií
poľnohospodárstva vo vzťahu k tvorbe krajiny a vytvárania atraktívnych podmienok na
trávenie voľného času a oddychu,
 zmena charakteru výroby, ktorá bude efektívna, konkurencieschopná a trvalo udržateľná,
 alternatívne využívanie pôdneho fondu,
 zvýšenie dôrazu na ochranu pôdy ako neobnoviteľného zdroja.
Možno povedať, že dlhodobé zámery SPU do r. 2015 v oblasti vedy a výskumu sa darí plniť, pričom
zadefinované priority sa premietajú do podrobnejšie klasifikovaných vedných oblastí výskumu, a to v
súlade s obsahovým zameraním jednotlivých fakúlt, prípadne pri tvorbe multidisciplinárnych
vedeckých tímov s účasťou pracovísk viacerých fakúlt alebo kooperujúcich vedeckých inštitúcií
agrosektora a pracovísk SAV.

5.2 Výskumné aktivity a kvantitatívne informácie o projektoch
podporovaných z domácich grantových schém
V štruktúre potenciálnej grantovej podpory bol na SPU výskum podporovaný a organizovaný
nasledovne:


Univerzitná úroveň – interná grantová agentúra mladých vedeckých pracovníkov do 35
rokov (GA SPU) a inštitucionálny výskum (IV).
 Regionálna úroveň – spolupráca s VÚC a samosprávou.
 Národná úroveň – grantové agentúry spravované MŠVVaŠ SR a SAV, ktoré sú zamerané
na základný, aplikovaný a edukačný výskum (APVV, VEGA, AV, KEGA).
 Medzinárodná úroveň – projekty s podporou národných zdrojov (MVTS – COST)
a projekty s podporou výhradne európskych zdrojov (7. RP, ESF a pod.).
 Operačné programy zo zdrojov Európskej únie.
Štruktúru financovania výskumu na SPU charakterizujú tri zdroje: štátny rozpočet, komerčná sféra
a zahraničie. Na SPU bolo dominantné financovanie zo štátneho rozpočtu predovšetkým
prostredníctvom existujúcich mechanizmov MŠ SR. Všetky hlavné výskumné aktivity na SPU sa
realizovali na pracoviskách katedier, najmä prostredníctvom projektov financovaných z rozpočtových
prostriedkov grantových agentúr MŠ SR. Podstatnou črtou uplynulého obdobia je dlhodobé
podfinancovanie výskumu z domácich zdrojov na získavanie kvalitnej infraštruktúry podporu
ľudského potenciálu, aj keď bol zaznamenaný určitý progresívny nárast. Nedosahuje sa však
požadovaná úroveň, aby na jednotlivých experimentálnych pracoviskách bola najmodernejšia
infraštruktúra, a tieto fakty sa odrážajú nielen na účasti v medzinárodných výskumných sieťach, ale aj
v kvalite publikačných výstupov. Pre výskum a vývoj je nevyhnutné modernizovanie technickej
infraštruktúry, od ktorej závisí rovnocenné partnerstvo v projektoch úzkych partnerstiev so
špičkovými laboratóriami ostatných štátov EÚ. Modernizácia technickej infraštruktúry je realizovaná
s podporou verejných zdrojov (štrukturálnych fondov, štátneho rozpočtu), minimálne
z podnikateľských zdrojov, ako je predpoklad odrážajúci princípy uplatňované v rámci európskeho
výskumného priestoru.
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Na druhej strane sa však v krajinách EÚ od verejného sektora výskumu a vývoja (verejné vysoké
školy, ústavy SAV a rezortné príspevkové a rozpočtové výskumné ústavy) očakáva, že sa zameria na
riešenie kľúčových problémov, ktorých výsledky budú mať výrazne transferované do spoločnosti
vzhľadom na skutočnosť, že je veľmi slabé premostenie napr., medzi „poznatkovo orientovaným
výskumom na univerzitách“ a inováciami, ktoré odrážajú rýchlosť spoločenského rastu.
Jedným z cieľov dlhodobého zámeru štátnej vednej a technickej politiky SR do roku 2015 bolo
zabezpečiť budovanie najmä veľkej technickej infraštruktúry, ako sú napr. vedecko‐technologické
parky prostredníctvom investičnej pomoci ‐ vytváraním zaujímavých podmienok pre investovanie
domácich a zahraničných investorov do budovania a rozvoja technickej infraštruktúry. V tomto smere
sa nepodarilo urobiť na úrovni regiónu reálne kroky, ktoré by pomohli posilniť pozíciu regiónov
z hľadiska zamestnanosti mladých kvalifikovaných ľudí, ako aj posilniť inštitúcie zabezpečujúce
výskum a zlepšiť spoluprácu medzi jednotlivými sektormi výskumu a vývoja (štátnym sektorom,
sektorom vysokých škôl, podnikateľským sektorom a neziskovým sektorom).
Koordinácia rozvoja vedy a techniky na regionálnej úrovni a jej účasti na rozvoji regiónov nie je
postačujúca. Tomuto aspektu podpory vedy, zamestnanosti a rozvoju regiónov sa nevenuje
dostatočná pozornosť.
Od podnikateľského sektora výskumu a vývoja sa v súlade s požiadavkou Lisabonskej stratégie
očakávalo zvyšovanie výdavkov na výskum a vývoj, aby podnikateľský sektor výraznou mierou
participoval na celkovej podpore výskumu a vývoja. Nízka miera štátnej podpory VaV, ako aj nízka
miera participácie podnikateľského sektora, sa odráža na zníženej inštitucionálnej
konkurencieschopnosti vo vzťahu k špičkovým zahraničným inštitúciám. V agrosektore, ktorý je
primárnym cieľovým sektorom pre SPU z hľadiska výskumu aj vzdelávania, absentuje podpora zo
strany podnikateľskej sféry.
Údaje o počte projektov v hodnotenom období sú uvedené v tabuľkách 5.1 a 5.2
O úspešnosti vedeckovýskumnej práce na SPU v roku 2010 svedčia niektoré kvantitatívne parametre
(Príloha ‐tabuľka 19). Riešilo sa:





96 projektov VEGA, z toho končiacich v roku 2010 spolu za SPU 38 projektov,
10 projektov riešených v kooperácii so SAV, z toho 5 projektov VEGA,
40 projektov KEGA,
12 projektov GA SPU (interná grantová agentúra pre podporu mladých pracovníkov do 35
rokov),
 12 projektov APVV vo všeobecných výzvach (VV) a vo výzve pre podporu ľudského
potenciálu (LPP), z toho 8 projektov medzinárodnej vedecko‐technickej spolupráce
(MVTS) s Maďarskom, Čínou, Poľskom, Slovinskom, Juhoafrickou republikou,
Francúzskom, Talianskom, Srbskom,
 6 projektov v rámci výziev 7. RP EÚ, 1 COST,
 16 financovaných projektov v rámci hospodárskej činnosti.
V roku 2010 bolo schválených 29 projektov so začiatkom riešenia od r. 2011 v agentúre VEGA a 4
projekty APVV (vo všeobecnej výzve).
Z uvedeného vyplýva záujem o hľadanie finančnej podpory predovšetkým v grantových agentúrach
MŠVVaŠ SR (VEGA a APVV). Napriek záujmu o tieto zdroje finančnej podpory bolo v uplynulých
rokoch riešených viac projektov VEGA (v r. 2008 – 122, v r. 2009 – 115). Úspešnosť uchádzačov je
relatívne vysoká (58 %, avšak treba podotknúť, že kritériá pre výber, ako aj úspešné riešenie, sú
náročné. Pre akceptovanie projektov bolo treba získať vyše 90% bodov, pre výborné hodnotenie sa
vyžadujú publikované výstupy v karentovaných časopisoch.
Získané projekty KEGA sú najčastejšie riešené v komisii Obsahová integrácia a diverzifikácia VŠ štúdia.
V podmienkach SR majú projekty APVV silnejúcu pozíciu. Agentúra je síce riadená Ministerstvom
školstva SR, má však osobitné postavenie a jej financovanie nie je súčasťou programu vysokých škôl
v štátnom rozpočte. Každoročne je otvorená tzv. všeobecná výzva, výzva pre podporu ľudského
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potenciálu (LPP) a výzvy na projekty bilaterálnej medzinárodnej vedecko‐technickej spolupráce
(MVTS).
Počet pracovníkov SPU a fakúlt podieľajúcich sa na výskume (v zátvorke je podiel riešených projektov
na 1 pracovníka): SPU – 477 pracovníkov (učitelia + technickí pracovníci) (0,57 projektu na 1
tvorivého pracovníka), FAPZ – 72 (0,6), FEM – 36 (0,32), FBP – 52 (0,81), FZKI – 38 (0,6), TF – 32
(0,44), FEŠRR – 42 (0,91). Podiel riešených projektov na 1 pracovníka SPU bol teda v roku 2010
v rozsahu od 0,32 na TF do 0,91 na FEŠRR), čo ukazuje na značnú atomizáciu riešiteľskej kapacity pri
riešení veľkého počtu projektov, a tým aj na zvýšenú administratívu.
Všetci denní doktorandi (241 – stav k 31. 10. 2010) sú zapojení do riešenia grantových výskumných
úloh SPU. Okrem toho sa prostredníctvom vedeckej činnosti študentov (VČŠ) v roku 2010 zapojilo
451 študentov vo všetkých troch stupňoch štúdia.
5.

Tabuľka 5.1 Prehľad o formách riešených projektov
Forma projektov

FAPZ

FEM

FBP

FZKI

TF

FEŠRR

BZ

SPU

38

9

14/13

13/7

16/4

5

1

96/24

19

1

6/7

7/3

3

2

38/10

b. inštitucionálne (GA SPU)

2

2

2

2

2

2

12

c. riešené v hospodárskej
činnosti

8

1

4

15

0/4

0/1

3/1

1/1

1/1

0/3

0/1

5/12

e. rámcové EU (RP,COST)

‐

4

‐

‐

1

1

‐

6

f. v rámci medzivládnej
medzinárodnej VTS (APVV‐
MVTS, PHARE a iné)

4

1

2

‐

‐

1

‐

8

g. iné medzinárodné vedecké

2

‐

1/1

‐

4

2

‐

9/1

h. riešené v kooperácii so SAV
(financované MŠ SR)

3

‐

‐

2

‐

2

‐

7

i. riešené v kooperácii s inými
pracoviskami

‐

‐

1

‐

‐

5

‐

6

riešené v kooperácii s inými
rezortmi

10

‐

‐

‐

‐

‐

‐

10

3. grantové KEGA

3

13

9/7

10/1

4

‐

1

40/8

4. Rozvojové projekty

‐

3

‐

‐

‐‐

‐

3

Iné (konkretizovať v poznámke
pod tabuľkou)

‐

4

‐

1

1

19

25

72

36

31/21

30/8

28/4
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1.Samostatné projekty
koordinované pracoviskami SPU
a. grantové VEGA
z toho ukončené v r. 2010

d. vedecko‐technické (VTP,
AV/projekty APVV)

2

2.Samostatné projekty na
úrovni vecných etáp v rámci
spolupráce

SPOLU (mimo grantov SPU)

3

242/33
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Forma projektov

FAPZ

FEM

FBP

FZKI

TF

FEŠRR

BZ

SPU

0,6

0,32

0,81

0,6

0,44

0,91

‐

0,5

150 250

150 000

179 000

‐

0,57

Podiel riešených projektov na 1
tvorivého pracovníka
Riešiteľská kapacita

386 000

Podiel na fakulte
koordinovaných projektov na l
tvorivého pracovníka

0,6

0,32

0,48

0,48

0,39

0,91

TP = UČ+VTP

119

113

64

63

72

46

477

5.3 Finančné zabezpečenie výskumných projektov
Finančné zabezpečenie je významné nielen z hľadiska možností modernizácie a rozvoja pracovísk, ale
je aj určitým kritériom pre akreditáciu a evaluáciu pracovísk. Cieľovým produktom vedecko‐
výskumnej práce je však nový publikovaný poznatok, patent, vynález alebo produkt vo forme
inovácie. Každý nový poznatok má svoje scientometrické parametre, čo umožňuje urobiť ranking
pracovísk, resp. samotných univerzít, ako napr. každoročne uskutočňuje agentúra ARRA. Avšak aj
schopnosť získavania finančných zdrojov sa stáva významným komparatívnym kritériom.
Dotácia SPU z riešených projektov v r. 2010 je nasledujúca:
V kategórii bežných výdavkov (BV) získala SPU spolu 1 413 472,4 €, v kategórii kapitálových výdavkov
(KV) to bolo 386 323,5 €, spolu 1 799 795,9 €. V porovnaní s rokom 2009 bol zaznamenaný pokles (2
292 182,5 €), do ktorého sa premietlo viacero faktorov: znížená dotácia pre grantové agentúry,
nevypísanie výziev v agentúre pre aplikovaný výskum MŠ SR, korigovanie kritérií pre schvaľovanie a
financovanie grantov.
Na jednotlivých fakultách bola zaznamenaná nasledovná úspešnosť z hľadiska finančného
zabezpečenia vedeckovýskumnej činnosti v € (bežné/kapitálové prostriedky): FAPZ (439 598,5 /
149 451), FEM (301 896,7 / 30 412), FBP (177 284,2 / 82 911,5), FZKI (132 014 / 42 4364), TF (268 440 /
61 656), FEŠRR (87 677,82 / 9 190).
Tabuľka 5.2 Finančné zabezpečenie vedeckovýskumných aktivít z rozpočtových zdrojov MŠ SR
a iných rezortov (v €)
Typ
FAPZ

projektu

FEM

FBP

FZKI

TF

FEŠRR

BZ

SPU

BV

KV

BV

KV

BV

KV

BV

KV

BV

KV

BV

KV

BV

KV

BV

KV

VEGA

244 434

136 009

16 882

1 952

107 031

47 542

81 591

26 188

83 232

61 656

10 029

9 190

3 618

1 122

54 6817

283 659

KEGA

29 466

7 386

52 074

6 885

51 496

25 870

22 818

16 248

7 468

2 943

9 145

16 6265

65 534

APVV

75 752

4 396

36 094,74

8 985

8 108

9 499,50

26 555,14

203 204,88

22 880,5

‐

‐

132 000

12 590

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

132 000

12 590

12 132,5

‐

‐

‐

5 649,24

‐

‐

‐

‐

‐

2 317

‐

‐

‐

20 098,74

‐

5 705

1 660

64 176

5 000

‐

‐

‐

17 7 40

‐

‐

‐

‐

‐

252 621

1 660

367 489,5

149 451

301 226,7

30 412

177 284,2

82 911,5

130 964,14

42 436

268 440

61 656

69 041

9 190

6 561

10 267

1 321 006,62

386 323,5

72 108,96

‐

670

‐

‐

‐

1 050

‐

‐

‐

18 636,82

‐

‐

‐

92 465,78

‐

439 598,5

149 451

301 896,7

30 412

177 284,2

82 911,5

132 014,14

42 436

268 440

61 656

87 677,82

9 190

6 561

10 267

1 413 472,4

386 323,5

56 695

Rozvoj.
proj.
MVTS
APVV
Iné
Spolu
Hospod.
zmluvy
Celkom
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V prepočte na 1 tvorivého pracovníka bol finančný príjem z domácich grantových zdrojov nasledovný:
SPU priemerne – 2 665,7 €, FAPZ – 4 180,2 €, FEM – 1 087,4 €, FBP – 3 899,2 €, TF – 2 116,0 €, FEŠRR
– 1 650,3 €.
Kvantitatívne informácie o projektoch podporovaných zo zahraničných grantových schém
V kategórii zahraničných výskumných grantov bolo na SPU v roku 2010 riešených spolu 13 projektov
v takomto členení: 7. RP ‐ 4, MVTS – 8, COST ‐ 1 projekt. Projekty 7. RP a COST boli financované
v celkovej výške 119 095€ a projekty medzinárodnej vedecko‐technickej spolupráce financované
z APVV v celkovej výške 20 098 €.
Na riešení zahraničných výskumných grantov sa v roku 2010 sa podieľalo spolu 52 učiteľov. Okrem
toho boli do riešenia zapojení najmä doktorandi a vedecko‐technickí pracovníci. Podiel zahraničných
výskumných grantov na celkovom objeme finančných zdrojov zo všetkých typov a kategórií grantov je
pomerne nízky, predstavuje 6,9 %. Tento stav je určitou mierou ovplyvnený aj zameraním výziev,
pričom len niektoré z nich zodpovedajú obsahovému zameraniu vedeckého výskumu pracovísk SPU.
Určitou formou zábrany je aj vysoká administratívna náročnosť pozície koordinátora, preto
pracoviská SPU vyhľadávajú skôr pozíciu partnera, čo však znižuje aj možnosť vyššej finančnej
bonifikácie pre pracoviská SPU.
V rámci Operačných programov EÚ Agentúry pre štrukturálne fondy MŠVVaŠ SR vo výzve Výskum
a vývoj v roku 2010 získali finančné prostriedky z celkového počtu šiestich projektov dva projekty,
a to Excelentné centrum ochrany a využívania agrobiodiverzity ECOVA a Excelentné centrum ochrany
a využívania agrobiodiverzity ECOVA plus.
Výskumná činnosť nepodporovaná z grantov – výskum na objednávky, štátne
a podnikateľská činnosť

zákazky

Vzhľadom na relatívny sociálno‐ekonomický útlm činností v rámci agrosektora na Slovensku, SPU
okrem tradičných výskumných a edukačných smerov vyvíja aktivity aj v iných príbuzných činnostiach,
ktoré majú vyšší potenciál spoločenského a ekonomického záujmu, napr. technika a technológie,
alternatívne zdroje energie a biomasa, rozvoj vidieka a vidiecky turizmus, ekonomika a manažment,
racionálne využívanie prírodných zdrojov, udržateľné a organické poľnohospodárstvo, výživa ľudu
a zdravé potraviny, tvorba krajiny a životného prostredia ľudských sídiel a pod.
V tejto kategórii výskumnej a expertíznej činnosti (príloha – tabuľka 20) riešila SPU v roku 2010 spolu
16 projektov na priame zadanie, bez podávania projektu v rámci výziev, ktoré predstavovali spolu
98 965 €. Boli zamerané na poradenskú činnosť a analýzy produkcie a technologickej kvality plodín,
pestovanie energetických drevín v podmienkach Západoslovenskej nížiny a expertnú činnosť
z hľadiska využitia fytomasy na energetické účely, riešenie Bratislavských visutých záhrad,
charakterizovanie genetického založenia na alopéciu srsti českých fúzačov na Slovensku, certifikáciu
malých ubytovacích zariadení v oblasti cestovného ruchu.
Činnosti, ktorých prostredníctvom zabezpečuje univerzita využitie dosiahnutých výsledkov v praxi –
inovačné centrá
SPU má bezprostredný vplyv na prenos poznatkov do poľnohospodárskej praxe. V roku 2010 sa na
pôde SPU zorganizovalo 50 vedeckých a odborných podujatí s participáciou pracovníkov
poľnohospodárskej praxe (tabuľka 5.3). Prax vníma tieto podujatia ako priamy zdroj nových
poznatkov, ktoré sú prezentované bezprostredne riešiteľmi výskumných projektov. Takýto transfer je
veľmi efektívny, umožňuje udržať kontinuitu prenosu najnovších poznatkov k užívateľom. Nie je ho
však možné exaktne vyčísliť ekonomickou efektívnosťou. Priority takéhoto prenosu a dopady
charakterizujú ekonomicky nevyčísliteľné aspekty, ako je regionálna spolupráca, koordinácia aktivít,
symbióza výskumu a praxe, tvorba pracovných miest vo vidieckych regiónoch.
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Tabuľka 5.3 Prehľad o počte vedeckých a odborných podujatí
Forma podujatia

FAPZ

FEM

FBP

FZKI

TF

FEŠRR

Spolu

Podujatia
s medzinárodnou
účasťou / Počet dní

37/61

5/8

4

9/20

11/19

4/9

70/117

Odborné a vedecké podujatia
s domácou účasťou/Počet dní

20/40

8/8

2

13/33

1/2

6/6

50/89

Spolu

57/101

13/16

6

22/53

12/21

10/15

120/206

Významným fórom pre prenos najnovších poznatkov do praxe je aj celoštátna výstava Agrokomplex,
na ktorej sa zúčastňujú stovky malých a stredných podnikateľov, firiem, poľnohospodárskych
družstiev, kde SPU prezentuje svoje pracoviská a najnovšie vedecké úspechy. Najlepšie projekty
bývajú ocenené ministrom pôdohospodárstva SR. V roku 2010 boli prezentované centrá excelencie,
financované prostredníctvom projektov agentúry pre štrukturálne fondy MŠ SR.
V roku 2010 vyvíjala univerzita kontinuálne aktivity, pre zapojenie do inovačných a technologických
centier, ktoré sú súčasťou budovania vedomostnej spoločnosti a plnenia strategických priorít vlády
SR v otázke socioekonomického rozvoja krajiny:






Centrum využívania alternatívnych foriem energie s dôrazom na využívanie biomasy,
výrobu bioplynu, biopalív a mazív.
Centrum inovácie a progresívnych technológií (Ivanka pri Nitre) – Mühlbauer High Tech
International Center.
Energetická agentúra mesta Nitry a Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Sociálno‐ekonomický vedomostný klaster Nitrianskeho regiónu. Prepojenie aj na projekt
Dunajská stratégia EÚ.
Výskumno‐vývojové centrum – Mare Engineering (Italy).

Činnosti a výsledky špecializovaných výskumných a vývojových pracovísk
Spoločné výskumné a vývojové pracoviská sa budú postupne budovať v nadväznosti na zapojenie SPU
do budovania doterajších inovačných a technologických centier, a to aj s využitím už doteraz
vybudovaných laboratórií, zariadení, bioplynových staníc, ale aj tvoriacich sa centier excelentnosti.
Interná grantová agentúra SPU (GA SPU)
Grantová agentúra SPU je vnútrouniverzitný mechanizmus grantovej podpory pre mladých
vedeckých pracovníkov univerzity vo veku do 35 rokov. Vytvára priestor pre rozvoj tvorivosti mladých
vedcov, ktorí už ukončili doktorandské štúdium. Umožňuje im získať finančnú podporu pre riešenie
tematických úloh, pracovať v tímoch a organizačne a administratívne riešiť vlastný projekt. Za
výsledky, ale aj racionálne využitie pridelených finančných zdrojov nesú plnú zodpovednosť. Systém
GA SPU existuje už 6 rokov a je súčasťou pravidiel a zásad schválených Vedeckou radou SPU.
O grantovú podporu je zo strany mladých vedeckých pracovníkov záujem. V roku 2009 bolo
predložených 21 žiadostí, v roku 2010 ich bolo 24.
V roku 2010 končili granty z riešiteľského obdobia IX. 2009 – IX. 2010 v nasledujúcej skladbe: FAPZ ‐
2, FBP ‐ 2, FEM ‐ 2, TF ‐ 2, FZKI ‐ 2, FEŠRR ‐ 2.
Pre riešiteľské obdobie X. 2010 – IX. 2011 bolo 13 projektov rozdelených podľa fakúlt takto: FAPZ ‐ 2,
FBP ‐ 2, FEM ‐ 3, FZKI ‐ 2, TF ‐ 2, FEŠRR ‐ 2. Projekty boli rozdelené podľa výsledkov
posudzovateľského procesu (2 oponenti), pričom sa pre každú fakultu odsúhlasili po 2 projekty, ktoré
mali najvyššie bodové hodnotenie. Zohľadnil sa tiež faktor plnenia kritérií pre potenciálne habilitačné
konanie, pretože na riešiteľské obdobie 2009 – 2010 bola výzva GA SPU vypísaná na vedecké
a odborné monografie.
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Dĺžka riešiteľského obdobia bola 1 rok. Projekty sú ukončené vypracovaním záverečnej správy na
formulároch modifikovaných podľa agentúry VEGA, čo zároveň vedie k získavaniu návykov
a presnosti spracovania informácií.
5.
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6. Habilitačné konania a konania na
vymenúvanie profesorov
SPU má schválené práva pre habilitačné konanie a vymenúvacie pokračovanie schválené
v 17 študijných odboroch. V roku 2010 boli predložené návrhy na vymenovanie za profesora v počte
9 uchádzačov (tabuľka 7), ktoré boli zároveň predložené ministrovi školstva SR. K 1.1.2010 boli
neukončené 2 návrhy na vymenovanie za profesora a k 31.12.2010 – 3 návrhy. Iné formy konaní sa
na SPU neuskutočnili.
V kategórii vedecko‐pedagogických titulov docent (tabuľka 8) bolo v roku 2010 udelených 21 titulov,
z toho 6 mimo pracovísk SPU. K 1.1.2010 bolo 7 neukončených konaní a k 31.12.2010 neukončených
8 habilitačných konaní. V kategórii zamietnutých konaní neeviduje SPU nijakých uchádzačov.
Vedenie SPU v spolupráci s vedením fakúlt a doterajšími garantmi študijných programov venuje
maximálnu pozornosť kariérnemu a odbornému rastu učiteľov v záujme zabezpečenia dostatočného
počtu docentov a profesorov, ktorí sú garanciou existencie študijných programov na školiacich
pracoviskách, aj s dôrazom na limitný vek.
6.
6.
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7. Zamestnanci vysokej školy
7.1 Kvalifikačná a veková štruktúra
Základným predpokladom úspešného vzdelávacieho a výskumného procesu je priaznivá kvalifikačná
a veková štruktúra, ktorá tvorí limitné kritériá pre akreditovanie a priznanie práv výchovy v študijných
programoch, ako aj pre ďalší odborný rast docentov a profesorov. Na univerzite pôsobilo
v akademickom roku 2009/10 celkom 490 učiteľov (nárast oproti predchádzajúcemu roku 12), z toho
60 profesorov (nárast 1 + 1 hosťujúci prof.), 113 docentov (pokles o 11), 315 odborných asistentov
(nárast 21) a 1 asistent (pokles o 4). Kvalifikačná štruktúra pedagogických pracovníkov: profesori
12,27%, docenti 23,06%, odborní asistenti 64,3%, asistenti 0,2%. Celkový počet učiteľov univerzity,
ako aj fakúlt a ich kvalifikačnú štruktúru zobrazuje tabuľka 7.1.
7.

Tabuľka 7.1 Počet učiteľov a ich kvalifikačná štruktúra ‐ údaje k 31.10.2010
Učitelia na plný úväzok
Profesori
Fak

DrSc

FAPZ
FBP

1

FEM
FEŠRR
FZKI

3

TF
SPU

4

Docenti

CSc.
/PhD./

CSc.
/PhD./

Spolu

13
8

13
9

4

4

7

7

3

6

9

9

44

48

DrSc

Odborní asistenti

Asistenti

Hosť.

Spolu

prof.

Učitelia
spolu

Spolu

CSc.
/PhD./

Bez
ved. hod.

Spolu

30

30

62

7

69

13

13

30

2

32

27

27

55

27

82

113

2

2

23

8

31

40

11

11

35

12

47

64

24

24

33

12

45

78

107

107

238

68

306

112
1

55

1

0

Asistenti

Hosť.

Spolu

prof.

462

Učitelia na skrátený úväzok
Profesori
Fak

Docenti

Odborní asistenti

DrSc.

CSc.
/PhD./

Spolu

FAPZ

1

2

3

FBP

2

2
3

3

1

1

FEM
FEŠRR

1

FZKI
TF
SPU

4

1

2

1

1

DrSc.

CSc.
/PhD./

Spolu

CSc.
/PhD./

Bez
ved. hod.

Spolu

1

1

1

0

1

1

1

3

2

5

2

2

Učitelia
spolu
5
8

0

5

1

0

1

1

0

1

1

1

1

1

1

0

1

8

12

6

6

7

2

9

1

4
3
3

1

28

Učitelia na plný a skrátený úväzok
Profesori
Fak.

Docenti

DrSc.

CSc.
/PhD./

Spolu

FAPZ

1

15

16

FBP

3

FEM
FEŠRR

1

FZKI

3

TF
SPU

8

DrSc.

Odborní asistenti

CSc.
/PhD./

Spolu

CSc.
/PhD./

Bez
ved.hod.

Spolu

31

31

63

7

70

8

11

14

14

33

4

37

7

7

29

29

55

27

82

8

9

2

2

24

8

32

Asistenti

Hosť.

Spolu

prof.

Učitelia
spolu

117
1

63
118
1

44

4

7

12

12

36

12

48

67

10

10

25

25

34

12

46

81

52

60

113

113

245

70

315

1

1

490
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ca.
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Obr.7.6 Vývoj vekovvej štruktúry odborných asistentov
Súčasťou
u odborného
o rastu i naď
ďalej zostávaa štúdium vyysokoškolskeej pedagogikky, jazyková príprava
a vzdelávvanie v oblassti informačn
ných a komu
unikačných te
echnológií. Svoju pedaggogickú kom
mpetenciu
si v minulom roku v Kurze vysokoškolskej pedagogikyy zvyšovalo 52 učiteľovv, z ktorých štúdium
ukončilo
o 47. Záujem
m o štúdium je veľký (obr.. 7.7), avšak kapacity kattedry umožnili akceptovaať len istý
počet ucchádzačov z každej
k
fakultty.
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8. Podpora študentov
Kvalitu života študentov determinujú aj ich sociálne podmienky ‐ ubytovanie, študijné prostredie,
stravovanie a ďalšie. Pri prideľovaní ubytovania sa zohľadňujú dve kritériá ‐ dosiahnuté študijné
výsledky (65%) a vzdialenosť od miesta bydliska (35%), u študentov prijatých do prvého roku štúdia
vzdialenosť od miesta bydliska. V uplynulom akademickom roku (Tab. 8.1) sa podarilo priaznivo
vybaviť okolo 60% žiadostí a bolo ubytovaných 2819 študentov, čo je o 36 študentov menej
v porovnaní s predchádzajúcim rokom. (ŠD Mladosť‐1169, ŠD A. Bernoláka nová časť‐304, stará časť‐
738, ŠD Pribina‐504, ŠD Poľnohospodár‐96, ŠD Hospodárska 8 ‐ 11).
Mesačné ceny za ubytovanie sa pohybovali v rozpätí od 19,25 € po 71,03 €/lôžko/ mesiac, v závislosti
od komfortu ubytovania a počtu lôžok v izbe. Ceny obedov sú pre študentov v cenovej relácii 0,33‐
1,50 €, podľa druhu stravy (výber z 8 jedál).
Tabuľka 8.1 Ubytovanie študentov v študentských domovoch (2009/2010)
Podané žiadosti

Fakulta
FAPZ
FEM
TF
FBP
FEŠRR
FZKI

počet
628
457
171
275
337
297

% z celkového
počtu žiadostí
29,01%
21,11%
7,90%
12,70%
15,57%
13,72%

Celkom

2165

100,00%

Pridelený študentský domov
% k počtu
žiadostí za
% k celkovému
počet
fakultu
počtu pridel. ŠD
379
60,35%
28,98%
276
60,39%
21,10%
103
60,23%
7,87%
166
60,36%
12,69%
204
60,53%
15,60%
180
60,61%
13,76%
1308

60,42%

100,00%

Tabuľka 8.2 Sociálne štipendiá v akad. roku 2009/2010
FAPZ

Mesiac

FBP

FEM

FEŠRR

FZKI

TF

SPU

Po‐
čet
štip.

Vypla‐
tená
suma

Po‐
čet
štip.

Vypla‐
tená
suma

Po‐
čet
štip.

Vypla‐
tená
suma

Po‐
čet
štip.

Vypla‐
tená
suma

Po‐
čet
štip.

Vypla‐
tená
suma

Po‐
čet
štip.

Vypla‐
tená
suma

Po‐
čet
štip.

Vypla‐
tená
suma

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

180

79615

98

42540

86

38335

71

30785

47

20080

78

32765

560

244120

12

204

40270

102

16260

118

27790

88

17315

66

14675

83

12960

661

129270

1

204

34555

95

14175

124

21740

86

13085

66

11275

87

14810

662

109640

2

211

34500

100

16060

117

16840

83

10950

69

11270

89

13545

669

103165

3

218

34750

103

17250

125

21335

88

14325

72

11400

92

14870

698

113930

4

215

34210

102

15170

124

18885

89

13180

74

11020

90

13240

694

105705

5

224

40590

108

21840

121

18665

84

11145

74

10960

93

14690

704

117890

6

216

43135

102

18935

115

25010

83

17450

78

13320

102

18585

696

136435

7

12

2545

0

0

5

1005

4

1510

2

780

4

995

27

6835

8

9

1775

0

0

3

360

0

0

0

0

2

430

14

2565

suma

1693

345945

810

162230

938

189965

676

129745

548

104780

720

136890

5385

1069555

154

31449,5

73,6

14748,2

85,3

17269,5

49,8

9525,45

65,5

12444,5

490

97232,3

priemer za 10 mesiacov
61,5

11795

V minulom akademickom roku sa okrem sociálneho štipendia (Tab. 8.2) z prostriedkov štátneho
rozpočtu, vyplácalo aj motivačné štipendium (Tab. 8.3), pričom vyplácanie štipendií zabezpečoval
Register študentov SPU.
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Počet vyplatených sociálnych štipendií bol 5 385, čo predstavovalo vyplatenú sumu vo výške
1 069 555 €. Priemerný počet poberateľov sociálneho štipendia na SPU bol 490 (FAPZ ‐ 154, FBP ‐ 73,
FEM ‐ 85, FEŠRR ‐ 61, FZKI ‐ 50, TF ‐ 65). Celková vyplatená výška predstavovala v priemere sumu
97 232 €.
Tabuľka 8.3 Motivačné štipendiá v akad. roku 2009/2010
Motivačné štipendium
za dosiahnutie vynikajúceho
výsledku v oblasti štúdia,
výskumu, vývoja, umeleckej
alebo športovej činnosti

Motivačné štipendiá
za vynikajúce plnenie
študijných povinností
Fakulta

FAPZ
FBP
FEM
FEŠRR
FZKI
TF
Spolu

Počet študentov,
ktorým bolo priznané
štipendium
v ZS 2009/2010
300 €
83
35
84
48
44
45
339

150 €
83
34
84
48
44
45
338

Počet študentov,
ktorým bolo
priznané
štipendium
v LS 2009/2010
270 €
135 €
83
83
35
34
84
84
48
48
44
44
45
45
339
338

Čerpanie
štipendií
v€

Počet
študentov,
ktorým bolo
priznané
štipendium

Čerpanie
štipendií
v€

70 965
29 640
71 820
41 040
37 620
38 475
289560

119
68
59
27
80
60
413

14 890
7 350
14 730
6 010
7 890
11 800
62670

V ak. roku 2009/2010 bolo priznané motivačné štipendium z dotácie MŠVVaŠ SR za vynikajúce
plnenie študijných povinností (prospech v uplynulom akademickom roku) v celkovej výške 289 560 €
a za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo
športovej činnosti vo výške 62 670 €. Celková výška vyplateného motivačného štipendia pre 1091
študentov v uplynulom akademickom roku bola 352 230 €. Okrem týchto štipendií univerzita, ako aj
samotné fakulty, vyplácajú štipendiá z vlastných zdrojov, a to predovšetkým zdravotne postihnutým
študentom, sirotám, študentom, ktorí reprezentujú školu, fakultu v rôznych orgánoch
či organizáciách, medzinárodných podujatiach alebo dosahujú mimoriadne kvalitné študijné výsledky.
Výška tohto štipendia závisí od mimorozpočtových zdrojov univerzity či fakulty. Z mimorozpočtového
štipendijného fondu boli vyplatené štipendiá na návrh rektora (4697,6 €), FEŠRR (3705 €), FZKI
(2 720 €) a FAPZ (1110 €).
V akademickom roku 2009/2010 bola 21 študentom FEM (žiadosti podané v Registri študentov SPU)
pridelená študentská pôžička zo Študentského pôžičkového fondu. Výška sumy pridelenej pôžičky sa
pohybovala v rozpätí od 331,94 € do 1327,76 €.
Povinnosť platiť školné v akademickom roku 2009/2010 (príloha č. 2 smernice, tab. 4) vznikla pre
1250 študentov, z toho v externej forme 687 študentov, za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia 553
študentov a 10 pre študentov – cudzincov. Bolo podaných 161 žiadostí o zníženie školného
a 84 o odpustenie školného. Výška školného je určená v zmysle zákona a každá fakulta SPU si ju
stanovuje podľa reálnych nákladov na štúdium (príloha č. 2 smernica, tab. 5).
8.
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9. Podporné činnosti vysokej školy
SPU stále nedisponuje dostatočným priestorovým vybavením. Zvyšujúce sa počty študentov
v jednotlivých rokoch štúdia vyvolávajú rast požiadaviek na veľkokapacitné posluchárne, ktoré sú
využívané denne 8 až 12 hodín, s vyšším nárokom v zimnom semestri. Značná rozptýlenosť pracovísk
je na FZKI, FBP, ako aj na FEŠRR, čo sťažuje presun študentov a učiteľov pri výučbe počas
akademického roka a má negatívny dopad aj na systém riadenia a kontroly na jednotlivých stupňoch
riadenia. Najhoršia je situácia na FEŠRR, kde je nedostatok prednáškových miestností a cvičební,
priestorovo rozptýlených v troch častiach mesta. Nedostatok prednáškových miestností pre túto
fakultu riešilo vedenie univerzity využívaním Kongresového centra a ŠD Poľnohospodár. Uvedenie
novej posluchárne v pavilóne S do prevádzky pomohlo čiastočne riešiť nedostatok prednáškových
miestností. Dlhodobé riešenie bude možné až rekonštrukciou ďalších objektov v priestoroch
Slovenskej poľnohospodárskej knižnice pri SPU.
Materiálno‐technické zabezpečenie výučby na základných pracoviskách je úzko prepojené
s existujúcim výskumom, renováciou vlastných priestorov (cvičební, laboratórií, ktoré sú využívané na
kontaktnú výučbu). Nákup meracej techniky, výpočtovej techniky, softvérov, ako aj študijnej
a odbornej literatúry (knihy, monografie a pod.) je financovaný aj z bežiacich výskumných projektov
a grantov základných pracovísk.
Vedenie univerzity a fakúlt vynakladá veľké úsilie na modernizáciu výučbových priestorov
rekonštrukciou posluchární. Zavádzanie nových informačných a komunikačných technológií sa
permanentne realizuje vo všetkých výučbových i mimo výučbových priestoroch v rámci univerzity,
vrátane ŠD.
V súčasnosti je na SPU 26 počítačových cvičební, z toho FAPZ‐3, TF‐6 a 2 špecializované cvičebne,
FEM‐7, FZKI‐ 4, FEŠRR‐3, FBP‐1. Ďalšie sa otvárali v roku 2010 v rámci realizácie projektov
financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ, pričom sa zároveň existujúce počítačové cvičebne
a laboratória modernizujú. Na hlavnej chodbe medzi pavilónmi je umiestnených 38 terminálov,
ďalších 24 terminálov pod aulou, 12 terminálov na TF a 10 terminálov na FEM, ktoré môžu využívať
všetci študenti. Vo veľkých posluchárňach a na hlavnej chodbe, v aule a v čitárni, aj v celom
S pavilóne možno využiť bezdrôtové (WIFI) pripojenie do počítačovej siete. Komu takéto pripojenie
nestačí, môže využiť 100Mb/s káblové pripojenie do LAN a do internetu na pracoviskách pod aulou a
v čitárni. V roku 2009 bola daná do prevádzky lokálna sieť v Študentskom domove Nová Doba,
s pripojením internetu do každej izby.
Na SPU je pripojenie do internetu cez Slovenskú akademickú dátovú sieť ‐ SANET. Každoročne sa
podľa potreby zvyšuje rýchlosť jeho pripojenia. V súčasnosti je rýchlosť pripojenia na internetu
1Gb/s. Vyše 90% všetkých počítačov na univerzite je zapojených do počítačovej siete a kabeláž je
vybudovaná vo všetkých budovách školy. Budovy areálu univerzity, ako aj všetky vzdialené pracoviská
a internáty sú prepojené optickými linkami. Ako posledné sa v tomto roku realizovalo optické
prepojenie študentského domova Poľnohospodár na Vihorlatskej ulici. Na univerzite sa veľká
pozornosť venuje rozvoju a funkčnosti celoškolskej siete, internetovým službám, ako aj ochrane dát.
Na celoškolskej úrovni sú zabezpečované najmä počítačové systémy pre sieťové služby.
Dôležitým informačným zdrojom na univerzite je informačný systém Študent. Umožňuje spracovanie
študijnej agendy od prijímacích skúšok cez evidenciu študentov, evidenciu predmetov, evidenciu
skúšok spolu s nahlasovaním termínov na skúšky, evidenciu a tvorbu rozvrhov a spracovanie ďalších
podporných systémov až po evidenciu absolventov. Bol vyvinutý program pre Register študentov,
ktorý umožňuje vydávať potvrdenia o štúdiu v slovenskom aj v anglickom jazyku, ďalej program na
evidenciu skúšok, ktoré študent absolvoval v zahraničí. Študenti si cez IS ‐ Študent podávajú i žiadosti
o ubytovanie v študentských domovoch a tí, ktorí ubytovanie dostali, mali možnosť ubytovať sa na ŠD
podľa vlastného výberu s uprednostnením tých, ktorí dosiahli lepšie študijné výsledky. Ďalej bol
systém dopracovaný o možnosť práce cez internet a prihlasovanie na skúšky priamo z miesta
bydliska.
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Na univerzite sa vydávajú bezkontaktné identifikačné karty, ktoré slúžia nielen ako študentské
preukazy, ale aj ako povolenie vstupu do niektorých cvičební, budov univerzity a hlavne na
objednávanie, výdaj a okamžité bezhotovostné zaplatenie stravy v univerzitných jedálňach či na
identifikáciu v knižnici. Od roku 2004 boli zavedené nové preukazy študentov s čipom Mifare S70,
ktoré sú celoštátne zjednotené v štruktúre údajov uvedených v čipe karty a priebežne aktualizované
v súčinnosti s registrom študentov na Slovensku. Preukazy slúžia aj na dokladovanie oprávnenosti
študentských zliav na Železniciach Slovenska, ale aj u autobusových dopravcov, sú použiteľné aj na
bezhotovostnú platbu za mestskú aj medzimestskú dopravu. Okrem toho sú tieto preukazy pre
denných študentov vydávané ako plnohodnotné medzinárodné preukazy v organizácii ISIC =
International Student Travel Confederation, ktorá zabezpečuje zľavnené cestovanie a pobyty
študentov na celom svete (má vyše 10 miliónov členov, viac ako 5000 kancelárii v 116 štátoch).

9.1 Študijná literatúra
Pokrytie predmetov študijnou literatúrou bolo v hodnotenom období uspokojivé (v povinných
predmetoch hlavne v nižších ročníkoch štúdia okolo 90% a viac na jednotlivých fakultách).
Transformácia študijných odborov a špecializácií na študijné programy, otvorenie celého radu nových
ŠP, vyžadujú nemalé úsilie na zabezpečenie študijnej literatúry, ktoré sa musí stať jednou
z prvoradých úloh už aj preto, že pri komplexnej akreditácii, prípadne reakreditácii študijných
programov sa posudzuje aj pokrytie vyučovaných predmetov základnou študijnou literatúrou.
Dostupnosť študijných materiálov je v posledných rokoch umožnená i na CD nosičoch a internetových
stránkach niektorých katedier (hlavne na TF 10 titulov). Prehľad o počte vydaných titulov prináša
tabuľka 9.1, obr. 9.1.
9.

Tabuľka 9.1 Prehľad o počte vydaných titulov v akad. roku 2009/2010

Monografie
Učebnice
Skriptá
Ostatná odporúčaná literatúra,
príručky
Spolu
Prepočet na 1 pedagóga

FAPZ
19
2
12
3

FBP
4
3
9
2

FEM
12
4
12
6

FEŠRR
4
3
2

FZKI
9
1
6
2

TF
7
3
8
3

36
0,31

18
0,29

34
0,29

9
0,20

18
0,27

21
0,26

Ostatné Spolu
55
13
1
51
1
19
2
‐

138
0,28

Poznámka: obdobie od 1.9.2009 do 31.8. 2010 okrem zborníkov
Vo Vydavateľstve SPU vydáva svoje tituly okrem fakúlt aj Inštitút ochrany biodiverzity a biologickej
bezpečnosti, ktorý vydáva učebné texty a pomôcky pre účastníkov kurzov v týchto formách:





klasické učebné texty – edícia Ochrana biodiverzity,
informačné systémy pre vzdelávanie a poradenstvo – edícia EDUCA,
príprava učebných pomôcok systémom on line,
učebné texty na CD nosičoch.
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bakalárskeho a magisterského štúdia vo veľkej miere využívajú Bibliografickú databázu SlPK, ktorá je
špecializovanou databázou pre oblasť poľnohospodárstva v SR a zároveň databázou publikačnej
činnosti zamestnancov SPU.
Súčasťou knižničných služieb sú vzdelávacie aktivity, zamerané na kompetencie študentov v oblasti
vyhľadávania a spracovania informačných zdrojov – prezentácie databáz, zásady správneho citovania
a pod., ktoré sa realizujú buď vo forme samostatných podujatí knižnice, alebo v rámci vzdelávacieho
procesu.
Slovenská poľnohospodárska knižnica sa nachádza mimo areálu univerzity, v samostatnej budove.
V rekonštruovaných priestoroch je zabezpečený bezbariérový prístup do všetkých používateľských
častí s výnimkou galérií v univerzálnej študovni.
Po ukončení rekonštrukcie má knižnica na Štúrovej ulici celkom 5 300 m2 a používateľské priestory
v budove sa zväčšili na 2 330 m2. V študovniach je viac ako 160 študijným miest, pre používateľov je
k dispozícii dostatok PC a tenkých klientov ( OPVaV‐2008/5.1/02‐SORO Prostredníctvom investícií do
informačno‐komunikačných technológií zlepšiť podmienky vzdelávacieho procesu na SPU v Nitre),
skenery, tlačiarne. V budove knižnice je wifi sieť, návštevníci môžu používať vlastné zariadenia
a prostredníctvom wifi aj pripojenie na internet. Knižnica je vybavená modernou technikou, ktorá
umožňuje na jednej strane ochranu fondu a na druhej strane zvýšenie používateľského komfortu.
Knižnica je otvorená počas pracovných dní od 8.30 do 18.00 h. V sobotu je k dispozícii študovňa
periodík a študovňa učebnicovej literatúry do 12.00 h. Knižničný systém a vlastné databázy sú
dostupné na webe 24/7. Licencované databázy sú štandardne dostupné v rámci počítačovej siete
SPU, na požiadanie však knižnica umožňuje aj vzdialený prístup k nim.

9.3 Voľnočasové kultúrne a športové aktivity študentov
Kultúrne aktivity študentov SPU koordinoval Klub kultúrnej a záujmovej činnosti (KKZČ), ktorý
vytváral podmienky pre podporu záujmovej činnosti pre jednotlivcov, súbory a záujmové zoskupenia.
V roku 2010 študenti aktívne trávili svoj čas v rámci týchto zoskupení:
 folklórny súbor ZOBOR,
 združenie Priatelia autentického folklóru,
 krúžok spoločenského tanca Lúče,
 Divadielko na Osmičke,
 internátne televízne a rozhlasové štúdiá,
 fotokrúžok,
 Club Capoeira,
 AIESEC,
 Klub katolíckej mládeže FONS,
 poľovnícky krúžok a pod.
V roku 2010 sa uskutočnili aj tradičné podujatia organizované v spolupráci s UKF a mestom Nitra:



Študentské dni nitrianskych univerzít
Nitrianske univerzitné dni.

Oblasť kultúrnych aktivít
Medzi prestížne zoskupenia, v ktorých študenti SPU v roku 2010 aktívne realizovali svoj voľný čas
patrí folklórny súbor Zobor, internátne televízne a rozhlasové štúdiá, fotokrúžok, krúžok
spoločenského tanca Lúče, združenie Priatelia autentického folklóru, Club Capoeira a ďalšie. Okrem
toho sa študenti realizovali v združeniach FONS (Klub katolíckej mládeže) a VBH (Vysokoškolské
biblické hnutie). Skĺbenie odborných poznatkov s voľnočasovými aktivitami umožňovala študentom
SPU účasť v profesijne orientovaných združeniach AIESEC, ELASA, Mládež Slovenského Červeného
Kríža, poľovnícky krúžok Buteo a pod.
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Klub koordinoval aj činnosť počítačových miestností, v ktorých majú študenti priestor na riešenie
svojich odborných úloh. Súbory a združenia sa aj v roku 2010 zúčastňovali na domácich
a zahraničných festivaloch a súťažných prehliadkach, z ktorých si priniesli ceny a uznania.
Pozitívnemu ohlasu medzi študentmi sa tešia tradičné podujatia, ako sú novembrové a májové
študentské dni, konané v spolupráci s UKF a mestom Nitra.
Oblasť športových aktivít
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre má dobré možnosti na športovanie vo vlastných
priestoroch.
Oblasť športových aktivít metodicky a priestorovo zastrešuje Katedra telesnej výchovy a športu ako
odborné pracovisko a športové oddiely a kluby pôsobiace na SPU. V areáli Katedry telesnej výchovy
a športu FZKI sa nachádza viacúčelová športová hala, 25‐metrový krytý plavecký bazén, pohybové
štúdio, fit‐centrum, tenisové kurty, beach‐volejbalové ihrisko a lodenica. Študenti sa venujú
basketbalu, volejbalu, florbalu, malému futbalu, cvičeniam pri hudbe, plávaniu, tenisu, stolnému
tenisu, kanoistike, posilňovaniu a iným aktivitám. Pod hlavičkou ZŠK Slávia SPU (predtým TJ Slávia
VŠP) už viac ako päťdesiatpäť rokov vykonávajú svoju činnosť rôzne športové oddiely a kluby.
Uplatnenie v nich nájdu všetci záujemcovia o výkonnostný a vrcholový šport najmä vo volejbale,
basketbale, plávaní, šachu, tenise, kulturistike, fitnese, vodáctve, triatlone a jazdectve.
Umiestnenie športových klubov:
 BK SPU Nitra – 2. miesto v majstrovskej lige,
 VK Ekonóm SPU Nitra – muži 4. miesto v EM.
Okrem výkonnostného športu vypĺňajú voľnočasové aktivity aj tradičné derby medzi nitrianskymi
univerzitami v ľadovom hokeji, futbale, volejbale, basketbale a pod.
10.
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10. Rozvoj vysokej školy
Vďaka projektom výziev OPVaV‐2008/5.1/01‐SORO Komplexná revitalizácia a dobudovanie IKT sietí
a techniky pre zlepšenie vzdelávacieho procesu na SPU v Nitre, OPVaV‐2008/5.1/02‐SORO
Prostredníctvom investícií do informačno‐komunikačných technológií zlepšiť podmienky
vzdelávacieho procesu na SPU v Nitre a OPVaV‐2009/5.1/03‐SORO Modernizácia infraštruktúry SPU
v Nitre bola v roku 2010 dobudovaná infraštruktúra v oblasti IKT.
CIKT SPU aj v rokoch 2010 zabezpečovalo budovanie a prevádzku regionálneho uzla celoslovenskej
akademickej počítačovej siete SANET a SANET2.
Počet počítačov určených na výučbu v roku 2010:
 FAPZ – 82 počítačov,
 FBP – 21,
 FEM – 102 počítačov a 51 tenkých klientov,
 FEŠRR – 80,
 FZKI – 40
 TF – 210 počítačov určených na vzdelávanie.
V roku 2010 sa SPU pripojila k projektu EDUROAM, čo je medzinárodný projekt zaoberajúci sa
podporou mobility a roamingu v sieťach národného výskumu a vzdelávania (NREN). Základnou
myšlienkou je umožniť študentom a akademickým pracovníkom pripojiť sa do počítačovej siete v inej
akademickej inštitúcii bez toho, aby sa museli registrovať alebo získavať prístupové údaje. Pripojenie
k sieti vyžaduje od užívateľa iba užívateľské meno a heslo, ktoré používa v domovskej inštitúcií.
V súčasnej dobe je EDUROAM najviac rozšírený na poli bezdrôtových sietí.
Na konci roku 2010 prebehla predimplementačná analýza UIS z MU v Brne, ktorého ostrá prevádzka
v podmienkach SPU sa predpokladá od akademického roka 2011/12 a je pripravená nová
celouniverzitná inštalácia LMS Moodle.
S cieľom podporiť a skvalitniť činnosť v oblasti výskumu, zakúpila univerzita prístroje a zariadenia
v celkovej obstarávacej cene 2 milióny 565 tis. €. Išlo najmä o skenovací a transmisný elektrónový
mikroskop pre Inštitút ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti, hmotnostný spektrometer
6410 Triple pre Katedru udržateľného poľnohospodárstva a herbológie, distribučný prepínač CISCO
Catalyst, FIREWALL Cisco a VPN koncentrátor pre Centrum informačných a komunikačných
technológií, systém real time PCR pre Katedru genetiky a šľachtenia rastlín, LICOR prenosný systém
na meranie fotosyntézy, multilparametrický prietokový cytometer, plynový analyzátor, terestetický
laserový 3D skener, spektrofotometer, laserový skener FRITSCH. Väčšiu časť nákupov pracoviská
uskutočňujú zo štrukturálnych fondov EÚ, grantov, príjmov a darov.
10.

10.1 Operačné programy štrukturálnych fondov EÚ
Na základe výziev vyhlásených Agentúrou MŠ, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
v rámci Operačného programu výskum a vývoj bolo v roku 2010 predložených v rámci opatrenia 2.2
Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe 5 projektov, z toho
4 projekty, v ktorých bola SPU v Nitre žiadateľom o NFP a v 1 projekte SPU participovala ako partner.
Schválený bol 1 projekt.
V rámci Operačného programu Vzdelávanie nebola v roku 2010 zverejnená žiadna výzva pre verejné
vysoké školy, preto nebol predložený nijaký projekt
V roku 2010 realizovala SPU v rámci Operačného programu Vzdelávanie, Opatrenie 1.2 Vysoké školy
a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti projekt Rozvoj ľudských zdrojov
a zabezpečenie kvality na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre (ITMS 26110230020).
V rámci Operačného programu Výskum a vývoj v roku 2010 realizovala 8 projektov ‐ z toho 3
projekty v rámci Opatrenia 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich
vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu:
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1. Komplexná revitalizácia a dobudovanie IKT sietí a techniky pre zlepšenie vzdelávacieho procesu.
(ITMS 2625012008)
2. Prostredníctvom investícií do informačno‐komunikačných technológií zlepšiť podmienky
vzdelávacieho procesu na SPU v Nitre (ITMS 26250120020)
3. Modernizácia infraštruktúry SPU v Nitre (ITMS 26250120037)
4 projekty v rámci Opatrenia 2.1 Podpora sietí exceletných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov
rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce:
1. Excelentné centrum ochrany a využívania agrobiodiverzity (ITMS 26220120015)
2. Excelentné centrum ochrany a využívania agrobiodiverzity Ecova plus (ITMS 26220120032)
3. Centrum excelentnosti pre bielu a zelenú biotechnológiu (ITMS 26220120054)
4. Centrum excelentnosti pre integrovaný manažment povodí v meniacich sa podmienkach
prostredia (ITMS 26220120062)
1 projekt v rámci Opatrenia 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do
praxe
1. Aplikácia informačných technológií na zvýšenie environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti
produkčného agrosystému /ITMS 26220220014/
Tabuľka 10.1

Projekty štrukturálnych fondov EÚ

Pracovisko

Názov projektu

Získané FP do
31.12. 2010 v
eur

Vlastné zdroje
inštitúcie
(spolufinancovanie)

Rektorát

Komplexná revitalizácia
a dobudovanie IKT sietí a
techniky pre zlepšenie
vzdelávacie procesu SPU
Kód ITMS: 2625012008

933798,32

47468,17

Získané FP:
85% hradí
ERDF
10% ŠR

Rektorát

Prostredníctvom investícií do
informačno ‐ komunikačných
technnológií zlepšiť podmienky
vzdelávacieho procesu na SPU
v Nitre
Kód ITMS: 26250120020

1653259,72

87013,67

Získané FP:
85% hradí
ERDF
10% ŠR

3.

Rektorát

Rozvoj ľudských zdrojov
a zabezpečenie kvality na
Slovenskej poľnohospodárskej
univerzite v Nitre
Kód ITMS: 26110230020

3010,64

158,46

Získané FP:
85% hradí
ESF
10% ŠR

4.

Fakulta
agrobiológie a
potravinových
zdrojov

Excelentné centrum ochrany
a využívania agrobiodiverzity
Kód ITMS: 26220120015

902302,39

47489,6

Získané FP:
85% hradí
ERDF
10% ŠR

5.

Fakulta
agrobiológie a
potravinových
zdrojov

Excelentné centrum ochrany
a využívania agrobiodiverzity
Ecova plus
Kód ITMS: 26220120032

379003,73

19947,61

Získané FP:
85% hradí
ERDF
10% ŠR

7463,34

Získané FP:
85% hradí
ERDF
10% ŠR

P.č.

1.

2.

6.

Technická
fakulta

Aplikácia informačných
technológií na zvýšenie
environmentálnej a ekonomickej
udržateľnosti produkčného
agrosystému
Kód ITMS: 26220220014

62

141805,82

Poznámka

10.2 Rozvojové projekty MŠVVaŠ SR
Na SPU boli v roku 2010 riešené tri rozvojové projekty MŠVVaŠ SR:
 Portál VŠ
 Elektronizácia prihlasovania na VŠ
 Centrálny register študentov
Portál VŠ tvorí bránu k informáciám pre uchádzačov o štúdium, ale i študentov VŠ a pre širokú
verejnosť. Tvorí tiež bránu k celoštátnym projektom a ďalším IS, ako je KEGA, CREPČ, Elektronizácia
prihlasovania na VŠ. Má veľký prínos najmä pre VŠ, ktoré poskytujú informácie o svojich aktivitách,
zverejňujú na ňom svoje podujatia a e‐kurzy. Portál VŠ sa buduje od roku 2006, je na ňom
prezentovaných množstvo informácií, VŠ si môžu informácie vymieňať so svojimi IS za pomoci
výmenných formátov.
Projekt Elektronickej prihlášky zavádza centrálnu elektronickú prihlášku na vysoké školy. Poskytuje
uchádzačom o vysokoškolské štúdium vytvorí organizačne a technicky nové riešenie umožňujúce
transparentné prostredie a jednotný spôsob prihlasovania. Prispeje k zjednodušeniu administrácie
prijímacieho konania, integrácii údajov, ktoré získavajú ŠVS a vysoké školy a realizácii princípov
e‐govermentu.
Tabuľka 10.2

Pridelený rozpočet na rok 2010:

Projekt

Pridelený rozpočet

Portál VŠ

47 000 €

Elektronická prihláška

70 000 €

Centrálny register študentov

15 000 €

10.3 Ďalšie rozvojové aktivity
V roku 2010 sa dobudovala a odovzdala do užívania multimediálna sála, dokončila sa prístavba
a adaptácia administratívnej budovy v Kolíňanoch, ukončila prístavba budovy FZKI na Tulipánovej
ulici, oplotenie prístavby FZKI, fóliovník a boli namontované závory GARD zamedzujúce vstup do
jednotlivých častí areálu SPU. Ďalej sa realizovala oprava rozvodov ústredného kúrenia na internáte
pod Zoborom, posluchární a pergoly pavilónov A, Z, T, PA, CH, G, boli namontované šikmé
schodiskové plošiny v pavilónoch A, CH, Z a T. V pavilóne CH, A a Z bola vykonaná rekonštrukcia
výťahu, zrekonštruovaná bola cvičebňa v pavilóne T a laboratórium KHMHZ. Ďalej bola namontovaná
klimatizácia na KGPB, v montovanej kôlni a v objekte UNIMO pri TF.
V priebehu roka 2010 univerzita zakúpila 4 osobné automobily, traktor a prieskumné plavidlo
s motorovým pohonom.
V septembri 2010 bol na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite uvedený do prevádzky
elektronický prístupový systém, ktorý prostredníctvom informačných a komunikačných technológií
a čipových kariet umožňuje vstup a parkovanie motorových vozidiel zamestnancom, študentom
a návštevníkom univerzity do areálu SPU. Zároveň je zabezpečená kontrola a monitoring
prístupových ciest do areálu SPU pomocou kontrolného kamerového systému.
11. aaa
11.
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11. Medzinárodné aktivity školy
Internacionalizácia vzdelávania a zlepšovanie imidžu SPU v Nitre v domácom i medzinárodnom
prostredí (európskom i mimoeurópskom) patrí k významným prioritám jej ďalšieho rozvoja. V roku
2010 boli na SPU v Nitre riešené projekty v rámci Programu Celoživotného vzdelávania (LLP) a jeho
podprogramov, ďalej programu CEEPUS, Erasmus Mundus, Tempus, Atlantis, Central European
Initiative, projekty výskumné i zo štrukturálnych fondov. Dlhodobo najvýznamnejším programom
v oblasti internacionalizácie vyučovacieho procesu, s najvyšším podielom mobilít i získaných
finančných zdrojov je podprogram Erasmus. V počte vyslaných študentov na Erasmus stáž sa SPU
umiestnila na 2. mieste z celkového počtu 28 univerzít zapojených do programu na Slovensku. Počty
realizovaných mobilít študentov i učiteľov, resp. pracovníkov majú stúpajúcu tendenciu, čo
považujeme za veľmi pozitívne vzhľadom na napĺňanie cieľov dlhodobej stratégie SPU v oblasti
internacionalizácie vzdelávania. Ku koncu roka 2010 mala SPU uzatvorené zmluvy so 136 univerzitami
z 28 krajín, s celkovým počtom 522 miest pre študentov 1., 2. a 3. stupňa štúdia. Potreba rozširovať
ponuku predmetov, ale aj celých študijných programov, vyučovaných v anglickom jazyku v plnom
rozsahu, a tým zvýšiť atraktívnosť SPU pre zahraničných študentov pretrváva. Jedným zo žiaducich
smerovaní vzdelávacej činnosti je predstavenie spoločných študijných programov, resp. programov
uskutočňovaných v kooperácii s partnerskými univerzitami. Oblasti získavania študentov – najmä
samoplatcov z tretích krajín bude treba aj naďalej venovať patričnú pozornosť, aktualizovať webovú
stránku univerzity, vypracovávať propagačné materiály a zúčastňovať sa na veľtrhoch vzdelávania. Za
najväčší úspech SPU v rámci medzinárodnej integrácie v roku 2010 môžeme považovať udelenie
diplom ECTS Label, v októbri 2010 v Antverpách (oceneniu sa venuje osobitná kapitola správy
Kancelárie zahraničných vzťahov a medzinárodných projektov ‐ KZVaMP) a vstup SPU do Asociácie
európskych univerzít (EUA).
KZVaMP vyvíjala aj v roku 2010 snahu propagovať univerzitu aj mimo európskeho akademického
priestoru. Jej súčasťou tejto snahy bola aj pracovná cesta do Indonézie, kde naša delegácia pod
vedením rektora Dr. h. c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD., rokovala s indonézskou univerzitou University
of Gunadarma. Medzi našimi univerzitami bola v roku 2010 podpísaná bilaterálna zmluva, na základe
ktorej zástupcovia SPU navštívili partnerskú inštitúciu v Indonézii. Ďalšie rozšírenie zmluvy je
plánované na rok 2011.
Na rok 2011 je tiež pripravená návšteva Indie, kde plánujeme nadviazať bližšiu spoluprácu s GGS
Indraprastha University v Dillí. Predbežné rokovania s možnou partnerskou univerzitou z najrýchlejšie
rastúcej krajiny sveta ukazujú, že o spoluprácu je veľký záujem aj zo strany partnera. Podpísanie
bilaterálnej zmluvy predpokladáme začiatkom roka 2011.
KZVaMP pripravuje po dohode s kolegami z univerzity BOKU Wien návštevu rektora prof. Gerzabeka
a delegácie z partnerskej viedenskej univerzity v novembri 2011.
Propagácia SPU a rokovania o spolupráci neprebiehali len na medziuniverzitnej úrovni, dôkazom čoho
je aj množstvo oficiálnych návštev, z ktorých za všetky vyberáme rokovanie irackého veľvyslanca
Matheela Al‐Sabtiho a rektora SPU, Dr. h. c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD., 19. novembra 2010.
Hovorilo sa o medziuniverzitnej spolupráci, ako aj o kooperácii s irackým ministerstvom
poľnohospodárstva.
Veľvyslanec Sabti vyzdvihol činnosť našej univerzity a prejavil veľký záujem o spoluprácu, s cieľom
zlepšiť vzťahy medzi Slovenskom a Irakom, ktoré otvoria dvere našim študentom, ale pomôžu aj
univerzite dostať sa do povedomia na celosvetovej úrovni. Rokovanie sa nieslo v priateľskom duchu
a obe strany sa dohodli na podmienkach nadviazania spolupráce.
Aj napriek dlhodobým snahám študuje na SPU stále málo zahraničných študentov – samoplatcov
z krajín bývalého ZSSR, Ázie, Indie, Južnej Ameriky. Príčinou je najmä slabá pripravenosť univerzity
a fakúlt na prijímanie študentov samoplatcov po stránke ponúkaných študijných programov v AJ,
administratívneho zabezpečenia prijatia, ubytovacích kapacít a kvality poskytovaných ubytovacích
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a stravovacích služieb, ako aj po stránke propagácie univerzity v zahraničí a náboru študentov.
Limitujúcim faktorom je aj administratívne náročný proces získavania víz.
Členstvo v medzinárodných organizáciách je pre SPU dôležitým kľúčom k vytvoreniu podmienok pre
zapájanie sa do medzinárodných projektov, k získavaniu nových informácií, či už o najnovších
trendoch vo vývoji vysokých škôl, o trendoch vo vzdelávaní, ale aj vo výskume. Členstvo
v organizáciách je zároveň aj prostriedkom k nadväzovaniu nových kontaktov, ako aj prostriedkom
pre propagáciu samotnej SPU.
V novembri 2010 navštívil SPU v Nitre bývalý rektor BOKU Viedeň, prof. Dr. Leopold März, s cieľom
naštartovať rozhovory smerujúce k otvoreniu Európskej asociácie poľnohospodárskych univerzít ELLS
(European League of Life Sciences) opätovnému uchádzaniu sa o členstvo v nej. Ako vyplynulo
z rozhovoru prof. L. Märza a rektora SPU prof. P. Bielika, jednou z najvýraznejších požiadaviek je
zviditeľniť našu univerzitu v európskom vzdelávacom a výskumnom priestore. Predmetom rozhovoru
boli aj aktivity v rámci členstva v ICA a CASEE (Regionálna sieť pre strednú a juhovýchodnú Európu)
a nové možnosti v rámci partnerstva podunajskej regionálnej iniciatívy.
V decembri 2010 prijala Správna rada Dunajského vedomostného klastra Slovenskú
poľnohospodársku univerzitu v Nitre za svojho riadneho člena. Dunajský vedomostný klaster je
záujmové združenie právnických osôb, ktoré dôsledne uplatňuje partnerský princíp a inovatívnu
štruktúru TRIPLE HELIX (trojitá špirála), tzn. modelu spolupráce medzi verejným sektorom,
akademicko‐duchovným sektorom a privátnym sektorom so zameraním na životné prostredie, vodné
zdroje, povodne a protipovodňovú ochranu, dopravu, udržateľný rozvoj a vedomostnú ekonomiku.
Aktivity Dunajského vedomostného klastra sú zamerané najmä na konektivitu Dunajského regiónu,
podporu obnoviteľných energetických zdrojov, ochranu životného prostredia, zdrojov vôd a riadenie
rizík, budovanie prosperity v Dunajskom regióne, najmä podporou rozvoja vedomostnej spoločnosti,
environmentálneho vedomia, podpory vzdelávania a výchovy v environmentálnej oblasti.
V roku 2010 bola SPU členom medzinárodných organizácii:








12.

ASECU ‐ Association of Economic Universities of South and Eastern Europe and the Black
Sea Region (Asociácia univerzít južnej a východnej Európy a čiernomorského regiónu).
Združuje verejné vysoké školy ekonomického zamerania z daných regiónov. Zameriava sa
na vzájomnú výmenu učebných osnov, myšlienok a názorov, ponúka možnosť výmenných
pobytov pre študentov inžinierskeho a doktorandského štúdia ale aj pedagógov
a odborných pracovníkov.
IAU – International Association of Universities (Medzinárodná asociácia univerzít).
Založilo ju UNESCO v roku 1950, združuje vysokoškolské inštitúcie a organizácie
z približne 150 krajín. Spolupracuje s rôznymi medzinárodnými, regionálnymi
a národnými orgánmi činnými v oblasti vyššieho vzdelávania.
ICA/CASEE – Association for European Life Science Universities (Asociácia európskych
univerzít poľnohospodárskeho zamerania). Sieť viac ako 60 vysokých škôl so zameraním
na poľnohospodárstvo, potravinárstvo, prírodné zdroje, rozvoj vidieka a životné
prostredie. Cieľom
asociácie je zvýšiť úspešnosť partnerských organizácií
na
medzinárodnom trhu, a vytvoriť priaznivé prostredie pre zdieľanie skúseností a podporu
spolupráce.
GCHERA – Global Consorcium For Higher Education in Agriculture predstavuje
konzorcium asi 400 univerzít z celého sveta, ktoré zdieľajú presvedčenie, že práve
univerzity pôsobiace v oblasti poľnohospodárstva by mali hrať vedúcu úlohu v riešení
problémov bezpečnosti potravín a environmentálnej udržateľnosti. Cieľom konzorcia je
pomôcť inštitúciám z celého sveta realizovať rozsiahle reformy v systéme VŠ vzdelávania
v poľnohospodárskych vedách.
12.
aa
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12. Hospodárenie vysokej školy
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre v roku 2010 postupovala pri hospodárení postupovala
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi osobitne podľa § 19 zák. č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
zákona o VŠ), metodickými usmerneniami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky (ďalej len MŠVVaŠ SR alebo ministerstvo), vnútrouniverzitnými smernicami, rozhodnutiami
orgánov akademickej samosprávy a vedenia univerzity.
Dotácia zo štátneho rozpočtu bola v roku 2010 i naďalej hlavným zdrojom financovania SPU. Na
aktivity, ktorých financovanie nebolo kryté dotáciou za štátneho rozpočtu, získala univerzita finančné
zdroje z domácich a zahraničných grantov, zo školného a poplatkov spojených sú štúdiom, z ďalšieho
vzdelávania, poplatkov za ubytovanie študentov, z podnikateľskej činnosti a pod. V poslednom
období venuje SPU osobitnú pozornosť získavaniu prostriedkov zo štrukturálnych fondov európskych
spoločenstiev, ktoré predstavujú významnú podporu financovania tak neinvestičných, ako aj
investičných potrieb univerzity.
Aj v roku 2010 venovala univerzita pozornosť efektívnemu, účelnému a hospodárnemu využívaniu
získaných finančných prostriedkov. Zvyšujúce sa požiadavky na zabezpečenie finančne nákladných
študijných programov a narastajúce potreby na technické a materiálne zabezpečenie výskumu už
nebolo možné zabezpečiť len samotným viaczdrojovým financovaním. Bolo a je nevyhnutné hľadať
účinné manažérske postupy riadenia a efektívneho využívania zdrojov.
V sledovanom období dosiahol objem aktív hodnotu 53 026 886,06 € a v porovnaní
s predchádzajúcim rokom vzrástol o 2 558 163,58 € (o 5,06%). Najpodstatnejší podiel aktív (78,61 %)
predstavuje dlhodobý hmotný majetok, ktorého štruktúra je uvedená v tabuľke 12.1.
Tabuľka 12.1

Štruktúra dlhodobého hmotného majetku (v €)

Dlhodobý hmotný majetok, z toho:
Pozemky
Umelecké diela a zbierky
Stavby
Samostatné hnuteľné veci

41 686 656,82
2 499 517,99
33 707,31
35 350 009,09
3 498 039,48

Dopravné prostriedky

127 627,66

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku

177 755,28

V roku 2010 pokračovala univerzita v usporiadaní vlastníckych vzťahov k majetku. V rámci
prebiehajúceho ROEPu sa zistilo, že pozemky s výmerou 65 754 m2 v katastrálnom území Chrenová
nie sú zapísané na LV univerzity. Na konci roka 2010 sa tieto pozemky dali súdnoznaleckým
posudkom oceniť a začiatkom roka 2011 sa zaradili do majetku univerzity. Notárskym osvedčením
o vydržaní získala univerzita pozemky v katastrálnom území Nitrianske Hrnčiarovce s výmerou
14 318 m2. Kúpnou zmluvou univerzita nadobudla podiely na parcelách 1657/2 a 1657/1 spolu
s celkovou výmerou 1 216, 72 m2.
Dlhodobý finančný majetok k 31.12.2010 predstavuje hodnotu 2 086 597,66 €, z toho 2 039 932,29 €
tvoria vklady v obchodných spoločnostiach, 46 665,37 € tvoria ostatné dlhodobé finančné investície,
a to finančné investície Podniku živočíšnej výroby, Agrostavu Topoľčany a UniCredit Bank Slovakia.
Hodnota obežného majetku vzrástla oproti predchádzajúcemu obdobiu o 455,4 tis. €.
Najpodstatnejší nárast (o 378,9 tis €.) bol v kategórií krátkodobé pohľadávky a kategórii finančný
majetok, ktorý tvoril 84,41 % z celkového objemu obežného majetku a zahŕňal predovšetkým
prostriedky na bankových účtoch pozostávajúce z bežných a kapitálových prostriedkov na
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zostatkovom účte prechádzajúcich do roku 2011, z prostriedkov ŠF EÚ, z prostriedkov finančných
fondov, z príjmov a darov a prostriedkov podnikateľskej činnosti.
K 31. 12. 2010 univerzita na účtoch 311 podľa analytického členenia eviduje len krátkodobé
pohľadávky za hlavnú činnosť v hodnote 84 186,92 € a za podnikateľskú činnosť v hodnote
34 895,49 €, z toho 72 589,20 € po lehote splatnosti a 46 493,21 € do lehoty splatnosti.
Na začiatku účtovného obdobia evidovala SPU na svojich bankových účtoch prostriedky vo výške
7 668 473,77 €. a na konci účtovného obdobia bolo na účtoch univerzity 7 751017,12 €. Univerzita
v priebehu roka 2010 získala peňažné prostriedky predovšetkým z dotácie, ďalej z nedotačných
grantov, európskych spoločenstiev, zo školného, poplatkov spojených so štúdiom, poplatkov
z ďalšieho vzdelávania, poplatkov za ubytovanie študentov, z predaja nepotrebného majetku.
Náklady budúcich období predstavujú výšku 30 045,08 € za hlavnú činnosť, zahŕňajú predplatné
časopisov, poistné za rok 2011, poplatky za telefón, odvoz odpadu a vo výške 308,09 € za
podnikateľskú činnosť.
Príjmy budúcich období vo výške 1 646,24 € tvoria príjmy za prax študentov a tržby knižnice za rok
2011 a vo výške 1 228,08 € za podnikateľskú činnosť, tvoria tržby knižnice a študentských domovov
za rok 2011.
Strana pasív v súvahe predstavuje zdroje krytia aktív, pričom vlastné zdroje tvoria 58,22%, cudzie
zdroje predstavujú 4,77% a časové rozlíšenie tvorí 37 %. Vlastné zdroje krytia poklesli v porovnaní
s rokom 2009 o 866 tis. €. Na náraste cudzích zdrojov participovali v prevažnej miere krátkodobé
záväzky. Ich hodnota vzrástla o 431 tis. €. Vyššia hodnota krátkodobých záväzkov v roku 2010 bola
podmienená nákupom prístrojov v rámci projektov zo štrukturálnych fondov na prelome rokov.
Univerzita ku koncu sledovaného obdobia tvorila krátkodobé rezervy, z toho rezerva na nevyčerpanú
dovolenku za rok 2010 a jej prislúchajúce odvody predstavuje výšku 276 329,87 €, rezerva na
nevyfakturované dodávky a služby za rok 2010 výšku 5 22,71 €, rezerva na overenie účtovnej závierky
tvorí 6 640 €.
Celkové záväzky z obchodného styku predstavujú 735 625,59 €, sú tvorené zo záväzkov po lehote
splatnosti vo výške 36 700,97 €, do lehoty splatnosti vo výške 644 909,25 €, nevyfakturovaných
dodávok r. 2010 vo výške 54 015,37 €.
Stav krátkodobých záväzkov z obchodného styku zodpovedá bežnej potrebe a vyplýva zo zmluvne
dohodnutých termínov splatnosti dodávateľských faktúr a ich úhrady vykonávanej prostredníctvom
systému Štátnej pokladnice.
Výnosy budúcich období predstavujú 19 559 383,90 €, pozostávajú z kapitálovej dotácie
18 872 685,49 €, z nepoužitej dotácie vo výške 175 426,12 €, prostriedkov zo zahraničných projektov
na budúce aktivity vo výške 465 590 € a z ostatných výnosov, ako je nájomné 2011, predplatné na rok
2011 vo výške 45 682,29 €.
Počas hodnoteného obdobia pracoviska vyradili neupotrebiteľný majetok v obstarávacej cene (OC)
876 tis. €. Majetok vyradený riadnymi vyraďovacími zápisnicami mal nulovú zostatkovú hodnotu.
Vyradená bola napr. štruktúrovaná kabeláž v pavilóne S, sejačka a vyorávač cukrovej repy na VPP
Kolíňany, CIT FEM vyradil Power Vault 220/221 , server enterprise v OC a zabezpečovací systém
EMM. V Slovenskej poľnohospodárskej knižnici vyradili server enterprise, Katedra špeciálnej
zootechniky vyradila spektrofotometer. Z majetku sa v roku 2010 vyradili a zlikvidovali osobné
automobily LADA VAZ a AUDI 100.
Celkové výnosy za univerzitu v roku 2010 dosiahli sumu 28 258 936,48 €, z toho v hlavnej činnosti
27 835 878,20 € (98,50%) a v podnikateľskej činnosti 423 058,28 € (1,50%). V hodnotení celkových
výnosov v porovnaní s rokom 2009 bol zaznamenaný nárast o 777 137,84 €.
Celkové náklady za univerzitu v roku 2010 dosiahli sumu 29 216 806,02 €, z toho v hlavnej činnosti
28 863 290,15 € (98,79%) a v podnikateľskej činnosti 353 514,87 € (1,21%). V hodnotení celkových
nákladov v porovnaní s rokom 2009 bol zaznamenaný nárast o 1 772 372,79 €. Hospodárenie za
obdobie roka 2010 ukončila SPU so záporným hospodárskym výsledkom ‐957 868,54 €. Štruktúru
výsledku hospodárenia a jeho porovnanie s predchádzajúcimi dvoma rokmi uvádza tabuľka 12.2.
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Tabuľka 12.2

Prehľad výnosov, nákladov a hospodárskeho výsledku za r. 2008 – 10 (v €)
Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

Ukazovateľ
HČ

PČ

Spolu

HČ

PČ

Spolu

HČ

PČ

Spolu

Výnosy

28 769 192

620 081

29 389 273

26 995 988

485 811

27 481799

27 835 878

423 058

28 258 936

Náklady

28 556 868

436 229

28 993 098

27 117 757

326 676

27 444433

28 863 290

353 515

29 220 477

212 323

183 852

396 175

‐121 771

159 036

37365

‐1 027 412

69 543

‐957 869

HV po zd.

HČ‐ hlavná činnosť, PČ‐ podnikateľská činnosť

Celkové výnosy hlavnej činnosti v roku 2010 predstavovali 27 835 878 € a narástli v porovnaní
s rokom 2009 o 839 890 €. Najvýznamnejšiu časť (85,75 %) tvorili výnosy prevádzkovej dotácie. Ich
podiel na celkových výnosoch v porovnaní s predchádzajúcim obdobím vzrástol o 1,15 % Vlastné
výnosy na SPU boli naplnené z poplatkov za ubytovanie v študentských domovoch, z poplatkov
spojených so štúdiom a z ďalšieho vzdelávania, výskumných úloh a predaja majetku a prostriedkov
získaných v rámci Európskych štrukturálnych fondov. Z časti výnosov sa financovalo krytie nákladov
na hlavnú činnosť, na ktoré dotácia zo štátneho rozpočtu nepostačovala, t. j. na dofinancovanie
energií, nákup kancelárskeho materiálu, cestovné, opravy a údržbu, náklady na propagáciu,
tlačiarenské a dopravné služby a pod.
Tabuľka 12.3

Prehľad výnosov z hlavnej činnosti (v €)
Podiel na celkových výnosoch

Výnosy

Rok 2008

Rok 2009

Index

Rok 2010
2008

601 ‐za vlastné výrobky

2010

104 196

99 642

96 539

0,4

0,4

0,3

95,6

96,86

874 850

844 182

1 059 177

3

3,1

3,7

96,5

125,47

613 ‐ zmena stavu zásob,
výrobkov

‐3 097

‐3 591

‐7 853

0

0

0

115,9

218,69

641 ‐zmena stavu zásob,
zvierat

0

0

570

0

0

0

0

0

42

0

0

0

0

0

0

0

5

5

4

0

0

0

100

80

1632

872

375

0

0

0

53,4

43,35

1 933 514

2 333 734

2 785 303

6,7

8,7

10

120,7

119,35

2 343 848

767 929

1 070

8,1

2,8

0

32,8

0,14

652 ‐z dlhodobých
finanč. investícií

0

0

0

0

0

0

0

0

653 ‐ z predaja cen. pap.
a vkladov

0

0

0

0

0

0

0

0

602‐z predaja služieb

642 ‐ ost. pokuty
a penále
644 ‐úroky

645 ‐kurz. zisky

649 ‐ostatné výnosy

651 ‐z predaja DNM
a DHM
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2009

Index
2010/2009

2009/2008

656 ‐ výnosy z použitia
fondu
658 ‐ výnosy z prenájmu
665 ‐prísp.z
pod.zapl.dane
691 ‐ prevádzková
dotácia
Spolu

80 461

103 750

52 916

0,3

0,4

0,2

128,9

51

0

0

1 258

0

0

0

0

0

0

14 886

5 827

0

0

0

0

39,14

23 433 741 22 834 557 23 840 692

81,5

84,6

85,75

0

104,41

28 769 192 26 995 986 27 835 878

100

100

100

97,4

103,11

Podstatnú časť výnosov za vlastné výrobky (85,94%) tvoria tržby z predaja skrípt a študijnej literatúry.
V oblasti výnosov z predaja služieb predstavujú najväčší podiel, až 61,24%, výnosy za ubytovanie
študentov. Zvyšnú časť predstavovali výnosy za edičné služby, knižničné služby, výnosy získané
v rámci spolupráce na riešení projektov s inými univerzitami a vedeckovýskumnými inštitúciami.
V rámci vývoja ostatných výnosov sme v roku 2010 zaznamenali zvýšenie o 451 569 €. V hodnotenej
kategórií sa zvýšili výnosy zo školného externých študentov, výnosy zo školného cudzincov, z
poplatkov za prijímacie konanie a ostatné výnosy. Na druhej strane došlo k poklesu výnosov za ďalšie
vzdelávanie a vložného na konferencie.
Realizáciou odpredaja prebytočného majetku dosiahla univerzita výnosy v objeme 1 070 €. Výnosy
v sume 5 827 € získala univerzita formou príspevku zo zaplatenej dane v roku 2009 od fyzických
a právnických osôb.
V hodnotenom období došlo k nárastu výnosov prevádzkovej dotácie o 1 006 135 €. Prevádzková
dotácia bola tvorená z bežnej dotácie štátneho rozpočtu v sume 21 293 082 €, z časového rozlíšenia
zostatku bežnej dotácie z predchádzajúcich rokov v sume 42 947 €, zo zúčtovania kapitálovej dotácie
vo výške odpisov v sume 1 353 005 € a z výnosov európskych štrukturálnych fondov v sume
1 311 100 €.
Celkové náklady hlavnej činnosti dosiahli 28 866 962,14 € a narástli v porovnaní s rokom 2009
o 1 745 534 €. Základným zdrojom pre ich ucelenú analýzu je výkaz ziskov a strát.
Tabuľka 12.4

Položka

Rok 2008

Prehľad nákladov z hlavnej činnosti (v €)

Rok 2009

Rok 2010

Podiel na celkových
nákladoch /%/
2008

2009

2010

Index
2009/08

Index
2010/09

Spotreba materiálu

1 247 426

1 063 515

1 811 125

4,4

3,9

6,3

85,3

170,3

Spotreba energie

2 403 238

2 246 031

2 212 368

8,4

8,3

7,7

93,5

98,5

Opravy a údržba

379 826

702 361

750 687

1,3

2,6

2,6

184,9

106,9

Cestovné

614 904

586 711

595 032

2,2

2,2

2,1

95,4

101,4

Reprezentačné

7 720

5 219

14 381

0

0

0

67,6

275,6

Ostatné služby

1 915 016

1 791 579

1 997 561

6,7

6,6

6,9

93,6

111,5

Mzdové náklady

10 678 088

10 790 134

11 334 696 37,6

39,8

39,3

101

105,1

Zákonné sociálne
poistenie

3 502 899

3 583 045

3 713 713 12,3

13,2

12,9

102,3

103,6

Zákonné sociálne
náklady

379 136

481 589

459 344

1,3

1,8

1,6 127

Ostatné sociál.
poistenie

175 957

169 279

167 950

0,6

0,6

0,6

95,4
96,2

99,2
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Cestná daň

0

0

0

0

0

0

0

0

Ostatné náklady

1 618 212

1 755 498

2 146 258

5,7

6,5

7,4

108,5

122,3

Odpisy, zost.cena

3 546 172

2 136 635

2 083 435 12,4

7,9

7,2

60,3

97,5

Účt. skup. 54 okrem
549

61 612

5 083

5 527

0,2

0

0

8,3

108,7

Daň z nehnuteľnosti

0

0

0

0

0

0

0

0

25 559

79 848

27 810

0

0,3

0,1

312,4

34,8

0

0

0

7 895

1 817

2 128

23

117,1

1 810 266

1 655 989

1 537 601

6,3

6,1

5,3

91,5

92,9

3 753

0

19

0

0

0

0

0

179 189

63 423

3 655

0,6

0,2

0

35,4

5,8

28 556 869

27 117 756

28 863 290

100

100

100

95,3

106,5

Poskytnuté príspevky
Ostatné dane
a poplatky
Tvorba fondov
Tvorba a zúčt. OP
Daň z príjmu
Spolu

Oproti predchádzajúcemu obdobiu sa zvýšili náklady na spotrebný materiál, pri nákupe drobného
hmotného majetku ‐ prístrojov, zariadení laboratórií a nábytku, pri obstaraní poľnohospodárskeho
materiálu rastlinného pôvodu a ostatného materiálu. Pokles sme zaznamenali pri nákupe
kancelárskeho materiálu, papiera, stavebného, elektroinštalačného a vodárenského materiálu. K
miernemu poklesu nákladov došlo v kategórií nákladov na energie. Výška nákladov je nepriaznivo
ovplyvnená i nevyhovujúcou technológiou vykurovacieho systému. Používané médium – para ‐ patrí
v súčasnosti medzi finančne najnákladnejšie, a preto bude treba vykonať rekonštrukciu
a modernizáciu vykurovacieho systému. Významným a nezanedbateľným faktorom je i stav okien
a nezateplené obvodové konštrukcie väčšiny budov univerzity. Poklesli aj náklady na opravy a údržbu
strojov a náklady na údržbu výťahov.
Nárast nákladov bol zaznamenaný pri nákladoch na opravu a údržbu stavieb, narástli náklady na
zahraničné cestovné, úhrady vložného na konferencie, odvoz odpadu a pod. Nárast bol zaznamenaný
v oblasti mzdových nákladov. Zvýšenie miezd bolo kryté predovšetkým z prostriedkov štrukturálnych
fondov Európskej únie, výskumných a vzdelávacích projektov. Úmerne k vyplateným mzdám sa
zvýšili i náklady na odvody. Okrem dotácie kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskum a športu SR
boli v hlavnej činnosti vyplatené mzdy, odmeny a príslušné odvody aj z vlastných zdrojov univerzity.
SPU v priebehu roka 2010 vykonávala aj podnikateľskú činnosť v týchto oblastiach:
 prenájom priestorov,
 prevádzkovanie autoškoly,
 vykonávanie znaleckých posudkov,
 vydavateľské činnosti, reklamná a inzertná činnosť,
 ubytovanie vo vysokoškolských internátoch,
 parkovacie služby,
 konzultačná a poradenská činnosť v poľnohospodárstve a potravinárstve.
SPU dosiahla v podnikateľskej činnosti kladný hospodársky výsledok 69 543 € pri celkových výnosoch
423 058,28 € a celkových nákladoch 353 515 €.
V sledovanom roku 2010 obdržala SPU na základe dotačnej zmluvy finančnú podporu zo štátneho
rozpočtu prostredníctvom kapitoly MŠVVaŠ SR v celkovej sume 22 574 194,40 €, pričom dotácia na
bežné výdavky dosiahla čiastku 21 293 082 € a na kapitálové výdavky 1 281 112 €.
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Tabuľka 12.5

Dotácia na BV poskytnutá MŠVVaŠ SR v rokoch 2008‐10 (v €)
2008

Programová štruktúra/rok

2009

2010

Dotácia na uskutočňovanie akreditovaných
študijných programov

15 879 937,60

16 419 574,00

16 282 071,00

Podprogram 077 11

15 879 937,60

16 419 574,00

16 282 071,00

Dotácia na výskumnú, vývojovú alebo
umeleckú činnosť

2 191 429,33

1 897 512,00

1 852 083,00

Podprogram 077 12

2 191 429,33

1 897 512,00

1 852 083,00

Prvok 077 12 01

1 203 810,66

1 090 603,00

1 139 001,00

Prvok 077 12 02

625 539,40

647 099,00

546 817,00

Prvok 077 12 03

160 990,51

0,00

0,00

Prvok 077 12 04

45 309,70

0,00

0,00

Prvok 077 12 05

155 779,06

159 810,00

166 265,00

Dotácia na rozvoj vysokej školy

545 342,89

261 704,00

132 000,00

Podprogram 077 13

545 342,89

261 704,00

132 000,00

Dotácia na sociálnu podporu študentov

2 844 586,07

2 624 027,00

2 796 581,00

Podprogram 077 15 01

1 163 048,53

1 061 791,00

1 143 745,00

Podprogram 077 15 02

323 607,52

336 950,00

334 650,00

Podprogram 077 15 03

1 270 165,31

1 225 286,00

1 318 186,00

21 635 331,61

21 202 817,00

21 062 735,00

Podprogram 05T08

0,00

140 064,20

136 625,00

Podprogram 06K11

174 035,72

183 179,20

72 860,48

7 515,00

20 861,92

21 533 575,40

21 293 082,40

SPOLU 077

Podprogram 06K12
SPOLU 077, 05T, 06K

21 809 367,32

Zníženie rozpočtovej dotácie na bežné výdavky v roku 2010 predstavovalo 240 tis. € a týkalo sa
poklesu dotácie na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov, dotácie na výskumnú
a vývojovú činnosť, dotácie na rozvoj vysokých škôl, iba dotácia na sociálnu podporu študentov
medziročne narástla o 173 tis. €. K poklesu dotácie došlo tiež v rámci podprogramov 06K11, kde ide
o podporu výskumu a vývoja APVV vo výške 110 tis. €, na oficiálnu rozvojovú pomoc bolo poskytnuté
o 3 tis. € menej, len pri bilaterálnych projektoch došlo k nárastu dotácie o 13 tis. € oproti
predchádzajúcemu roku.
Tabuľka 12.6

Dotácia na KV poskytnutá MŠVVaŠ SR rokoch 2008 – 10 (v €)

Dotácia /programová štruktúra

2008

2009

2010

Dotácia na uskutočňovanie akreditovaných
študijných programov

664 741,42

990 084,00

931 919,00

Podprogram 077 11

664 741,42

990 084,00

931 919,00
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Dotácia /programová štruktúra

2008

2009

2010

Dotácia na výskumnú, vývojovú alebo
umeleckú činnosť

382 858,66

408 966,00

349 193,00

Podprogram 077 12

382 858,66

408 966,00

349 193,00

Prvok 077 12 01

0,00

25 000,00

0,00

Prvok 077 12 02

308 836,22

321 650,00

283 659,00

Prvok 077 12 03

18 256,66

0,00

0,00

Prvok 077 12 05

55 765,78

62 316,00

65 534,00

Dotácia na rozvoj vysokej školy

129 589,06

0,00

0,00

Podprogram 077 13

129 589,06

0,00

0,00

1 182 168,23

1 399 050,00

1 281 112,00

0,00

0,00

0,00

1 182 168,23

1 399 050,00

1 281 112,00

SPOLU 077
Podprogram 06K11
SPOLU 077, 06K

Tabuľka 12.7

Úpravy dotačnej zmluvy za rok 2010 podľa podprogr. a prvkov (v €)
Výdavky

Úpravy dotačnej zmluvy

BV

pol.

pol.

pol.

pol.

610

620

630

640

2 622 636,00

1 588 587,00

KV

BV+KV
CELKOM

Podprogram 07711
SR BD

15 985 734,00

8 706 298,00

3 068 213,00

UKD dodatok č. 1 –Prestavba PA pavilónu
UKD dodatok č. 1 – Rekon. stanice výkrm.
UBD dodatok č. 2 – Príspevok DPŠ
UBD dodatok č. 2 – Doktor. štipendiá

93,00

116 366,00

UBD dodatok č. 4‐ Dokt. štipendiá

113 256,00

300 000,00

300 000,00

250 000,00

250 000,00

8 883,00

‐310 366,00

UBD dodatok č. 2 ‐ Valorizácia

8 976,00
‐310 366,00

86 070,00

‐310 366,00

30 796

116 366,00
113 256

113 256,00

UBD dodatok č. 3 – Dokt. štipendiá

‐2 312,00

UBD dodatok č. 5 – MET 52

29 152,00

29 152,00

29 152,00

2 129,00

2 129,00

2 129,00

UBD dodatok č.6 – HW pre majetok SOFIA

‐2 312,00

‐2 312,00

UKD dodatok č. 6 – Vybud. kotolne ŠD
Mladosť

269 461,00

269 461,00

UKD dodatiok č. 6 – Rek. vykur. pavilón M

112 458,00

112 458,00

UBD dodatok č. 7 – Oprava labor. KCH,
strechy, kanal. prípojky KBaH
UBD dodatok č. 7 – Oprava soc. zariadení
UBD dodatok č. 7 – MET 52
UBD dodatok č. 7 – Dofin. dokt. štipendií
UKD dodatok č. 8 ‐ Rek. stan. výkrmnosti
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8 976,00

15 985 734,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

4 080,00

4 080,00

125 056,00

4 080,00
125 056,00

125 056,00
‐83 825,00

83 825,00

UKD dodatok č. 8 – VPP Kolíňany – prístavba
a adapt. priestorov

28 825,00

28 825,00

UKD dodatok č. 8 – Prestavba PA pavilónu

55 000,00

55 000,00

931 919,00

17 213 990,00

Spolu za podprogram 07711

16 282 071,00

8 792 368,00

3 098 602,00

2 876 880,00

1 129 088,00

733 176,00

258 078,00

137 834,00

9 913,00

7 332,00

2 581,00

1 139 001,00

740 508,00

260 659,00

1 514 221,00

Prvok 077 12 01
SR BD
UBD dodatok č. 2 ‐ valorizácia
Spolu za prvok 077 12 01

1 129 088,00
9 913,00

137 834,00

1 139 001,00

Prvok 077 12 02
UBD ,UKD dodatok č.1 ‐ Projekty VEGA

546 817,00

Spolu za prvok 077 12 02

546 817,00

546 817,00
0,00

0,00

546 817,00

283 659,00

830 476,00

283 659,00

830 476,00

65 534,00

211 8979,00

0,00

65 534,00

231 799,00

0,00

0,00

132 000,00

0,00

Prvok 077 12 05
UBD ,UKD dodatok č. 1‐ Projekty KEGA
UBD dodatok č. 8 ‐ Projekty KEGA
Spolu za prvok 077 12 05

146 345,00

146 345,00

19 920,00
166 265,00

19 920,00
0,00

0,00

166 265,00

19920,00

Podprogram 077 13
UBD, dodatok č. 6 ‐ CIT FEM

132 000,00

Spolu za podprogram 077 13

132 000,00

0,00

1 387,00

130 613,00

1 387,00

130 613,00

132 000,00

Prvok 077 15 01
SR BD soc.štipendiá

858 745,00

858 745,00

858 745,,00

UBD, dodatok č. 4 ‐ soc.štipendiá

185 000,00

185 000,00

185 000,00

UBD, dodatok č. 7 ‐ soc.štipendiá
Spolu za prvok 077 15 01

100 000,00
1 143 745,00

100 000,00
0,00

0,00

0,00

1 143 745,00

100 000,00
0,00

1 143 745,00

0,00

334 650,00

Prvok 077 15 02
SR BD motiv.štipendiá

334 650,00

Spolu za prvok 077 15 02

334 650,00

0,00

0,00

0,00

334 650,00

1 289 749,00

476 138,00

167 601,00

618 200,00

27 810,00

6 437,00

4 761,00

1 676,00

334 650,00

33 650,00

Prvok 077 15 03
SR BD
UBD dodatok č. 2‐ valorizácia

1 289 749,00
6 437,00

UBD dodatok č. 8 ‐ dofin.strava študentov

18 000,00

18 000,00

18 000,00

UBD dodatok č. 8 ‐ dofin.strava študentov

4 000,00

4 000,00

4 000,00

Spolu za prvok 077 15 03

1 318 186,00

480 899,00

169 277,00

640 200,00

27 810,00

0,00

1 318 186,00

Podprogram 05T 08
FP ‐ zahr. štud. a dokt./ 1. štvrtok 2010/

33 590,00

8 480,00

25 110,00

33 590,00

FP ‐ zahr. štud. a dokt./ 2. štvrtok 2010/

31 680,00

7 200,00

24 480,00

31 680,00

FP ‐ zahr. štud. a dokt./ 3. štvrtok 2010/

23 090,00

4 800,00

18 290,00

23 090,00

2 530,00

2 530,00

FP ‐ zahr. štud. a dokt./ 3. štvrtok 2010/ dod.
FP ‐ zahr. štud. a dokt./ 4. štvrtok 2010

2 530,00
38 315,00

10 480,00

27 835,00

38 315,00

FP ‐ zahr. štud. a dokt./ 4. štvrtok 2010 valor.

8 735,00

5 735,00

3 000,00

8 735,00

FP ‐ zahr. štud. a dokt./ 4. štvrtok 2010/vrát.

‐1 315,00

‐160,00

‐1 155,00

‐1 315,00

36 535,00

100 090,00

Spolu za podprogram 05T 08

136 625,00

0,00

0,00

0,00

136 625,00

Podprogram 06K 11
UBD APVV – I .Q

18 047,37

18 047,37

UBD APVV – I. Q

8 333,50

2 606,51

8 333,50

UBD APVV – II. Q

16 098,74

16 098,74

16 098,74

UBD APVV – III. Q

18 047,37

18 047,37

18 047,37

UBD APVV – III. Q

8 333,50

2 606,51

8 333,50

UBD APVV – III. Q

4 000,00

Spolu za podprogram 06K 11

72 860,48

4 324,60

4 324,00

1 402,39

1 402,39

4 000,00
8 649,20

2 804,78

61 406,50

0,00

0,00

72 860,48
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UBD APVV ‐ Bilaterálne projekty

11 730,00

11 730,00

11 730,00

UBD APVV ‐ Bilaterálne projekty

5 914,59

5 914,59

5 914,59

UBD APVV ‐ Bilaterálne projekty

3 217,33

3 217,33

3 217,33

Spolu za podprogram 06K 12

20 861,92

CEL KOM 31.12.2010

Tabuľka 12.8

21 293 082,40

10 022 424,20

0,00
3 532 729,78

20 861,92

0,00

4 617 412,42

3 120 616,00

0,00
1 281 112,00

20 861,92
22 574 194,40

Prehľad o čerpaní dotácie podľa programovej klasifikácie k 31.12.2010 (v €)

Programová

Schválený

Upravený

klasifikácia

rozpočet

rozpočet

*BV

16 105 881,00

Čerpanie

Zostatok

16 282 071,00

15 527 842,07

754 228,93

931 919,00

16 012,64

915 906,36

1 139 001,00

848 474,25

290 526,75

0,00

0,00

0,00

546 817,00

444 212,72

102 604,28

KV

283 659,00

168 777,56

114 881,44

BV

0,00

0,00

0,00

KV

0,00

0,00

0,00

BV

0,00

0,00

0,00

KV

0,00

0,00

0,00

166 265,00

131 581,12

34 683,88

KV

65 534,00

56 929,29

8 604,71

BV

132 000,00

247,06

131 752,94

KV

0,00

0,00

0,00

BV

72 860,48

63 227,18

9 633,30

KV

0,00

0,00

0,00

06K12

BV

20 861,92

11 471,50

9 390,42

0771501

BV

1 011 791,00

1 143 745,00

993 392,18

150 352,82

0771502

BV

336 950,00

334 650,00

297 914,84

36 735,16

0771503

BV

1 229 718,00

1 318 186,00

1 300 776,88

17 409,12

05T08

BV

136 625,00

94 184,55

42 440,45

077 11

**KV

0771201

0771202

0771203

0771204

0771205

07713

06K11

SPOLU
Spolu BV*+KV**
*BV ‐ bežné výdavky
**KV ‐ kapitálové výdavky
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0,00

BV

1 116 646,00

KV
BV

BV

650 206,00

159 781,00

BV

20 610 973,00

21 293 082,40

19 713 324,35

1 579 758,05

KV

0,00

1 281 112,00

241 719,49

1 039 392,51

20 610 973,00

22 574 194,40

19 955 043,84

2 619 150,56

Z uvedených údajov vyplýva, že dotačné prostriedky, poskytnuté v roku 2010, sa čerpali na 88,40 %.
Nevyčerpané prostriedky boli presunuté na účet zostatkov dotácie a budú prednostne čerpané v roku
2011.
Zostatok bežnej dotácie v rámci podprogramu Poskytovanie vysokoškolského vzdelávania
a zabezpečenia prevádzky vysokých škôl a prvku Prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj
tvoria mzdy, odvody a štipendiá doktorandov. Pomerne vysoký zostatok kapitálovej dotácie
v uvedenom podprograme spôsobila skutočnosť, že 382 tis. € bolo predmetom dodatku dotačnej
zmluvy za mesiac november 2010.
V roku 2010 dosiahli mzdové náklady SPU celkový objem 11 436 503 € z čoho mzdy tvorili sumu
10 880 213 € a ostatné osobné náklady 556 290 €. Na osobných príplatkoch bola vyplatená čiastka
953 863 € čo predstavuje nárast oproti roku 2009 o 36 327 €. Formou mimoriadnych odmien sa
vyplatila celková čiastka 503 801 € pričom odmeny za pracovné zásluhy pri životných jubileách činili
14 671 €.
Počas hodnoteného obdobia dosiahol priemerný mesačný plat na jedného zamestnanca za
univerzitu 742,92 €, pričom priemerný plat vysokoškolských učiteľov bol 1 023,59 €, neučiteľských
zamestnancov 566,62 €, a zamestnancov výskumu 632,22 €. Priemerný mesačný plat na jedného
zamestnanca v porovnaní s rokom 2009 vzrástol o 2,64 %.
Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch aplikovala univerzita v mzdovej oblasti viaczdrojové
financovanie. Na úhradu použila dotačné a nedotačné prostriedky, prostriedky z činnosti, prostriedky
z projektov EÚ a iných zahraničných projektov.
V rámci plnenia úloh v oblasti internej sociálnej politiky, poskytla SPU príspevok zo ŠR na stravovanie
svojich zamestnancov vo výške 168 349 €. Príplatok na stravovanie zo SF bol vo výške 31 335 €.
Príplatok na cestovné zo SF bol poskytnutý v čiastke 1 270 €.
Priemerný stav zamestnancov univerzity klesol oproti predchádzajúcemu roku o 5, dosiahol počet
1 209 zamestnancov.
Tabuľka 12.9
Rok

Priemerný počet zamestnancov podľa kategórií v roku 2010

Učitelia Odborní
Administr.
Výskumní
Prevádzkoví
zamestnanci zamestnanci zamestnanci zamestnanci

Zamestnanci
ŠD

2010

457

184

152

104

216

96

/%/

37,8

15,2

12,6

8,6

17,9

7,9

Tabuľka 12.10 Prehľad o vzniku pracovného pomeru na SPU
Rok

Doba určitá

Doba
neurčitá

PP ‐ projekty

Spolu

2010

59

12

126

197

2009

108

6

81

195

2008

56

22

78

75

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

PP ‐ projekty
p
Dobaa neurčitá
Dobaa určitá

2010

2009

20
008

Obr.12.1 Prehľad o vzzniku nových
h pracovných
h pomerov
T
Tabuľka
12.11
1 Prehľad o skončení prracovného po
omeru na SP
PU
Rok

§ 60 a 71*

Star.
dôchodok

Organiz.
dôvody

Spolu

2010

48

39

5

92

2009

82

55

11

148

2008

76

14

4

94

*§§ 60 ZP ‐ Dohod
da o skončení prracovného pom
meru,
§ 71 ZP – Skončeenie pracovnéh
ho pomeru dohodnutého na určitý čas

2
bol skkončený praacovný pomer z organizzačných dôvvodov s 5 zamestnanccami. Na
V roku 2010
odstupnom bola vyplatená čiasstka 9 751 €.
€ Do starob
bného a predčasného sttarobného dôchodku
d
odišlo sp
polu 39 zameestnancov. Na
N odchodno
om bola vyplaatená čiastkaa 73 049,69 €.
Z ustano
ovenia § 63 ods. 1 písm
m. d) zákonaa NR č. 5/2004 Z.z. o službách
s
v zaamestnanostti v znení
neskoršíích predpiso
ov vyplýva pre zamestnáávateľa povinnosť zamestnávať občanov so zdrravotným
postihnu
utím. Podľa uvedeného ustanoveniaa citovaného
o zákona SPU
U v roku 2010 evidovala skutočný
prepočíttaný počet zamestnanccov so zdraavotným po
ostihom v po
očte 52, čo je o 6 viac ako
v predch
hádzajúcom roku. Vzhľad
dom na to, že skutočnýý prepočítaný. počet zam
mestnancov so ZP je
vyšší ako povinný počet
p
zamesstnancov so ZP, SPU v Nitre
N
za rok 2010 neplaatila ÚP SVaaR žiadny
odvod.
2 Prehľad zaamestnávania občanov so
o zdravotným
m postihom za rok 2008‐‐10
Taabuľka 12.12

Rok

Priemerný počet
zam
mestnancov vo
FO

Povin
nný počet
zam
m. so ZP

Skutoččný
prepočíítaný
počet zam
m. so ZP

Odvod ÚP SVaaR
v€

2
2010

1 203

39

52

0

2
2009

1 222

39

46

0

2
2008

1 238

40

36

93

V rámci odborného
o rastu bo
ol
v roku
u 2010 ud
delený vedeecko‐pedago
ogický titul docent
15 zameestnancom a vedecko‐ped
dagogický tittul profesor 6 zamestnan
ncom.
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V súlade so zákonom o vysokých školách, zákonom o výkone práce vo verejnom záujme a vnútornými
predpismi SPU sú pracovné miesta a funkcie učiteľov, výskumných pracovníkov, funkcie vedúcich
zamestnancov obsadzované výberovým konaním. V roku 2010 bolo takto obsadených 114 miest,
z toho 39 funkcií profesorov a docentov, 9 funkcií vedúcich katedier, 59 miest odborných asistentov,
6 funkcií vedúcich nepedagogických zamestnancov a 1 miesto výskumného zamestnanca.
V roku 2010 pokračovalo zhoršovanie hospodárskeho výsledku a univerzita skončila so stratou
935 451 € pred zdanením. Už v roku 2009 skončila univerzita so stratou v hlavnej činnosti, ktorú sa
podarilo vykryť výnosmi z podnikateľskej činnosti. Cieľom univerzity do budúcnosti je dosahovať
kladný hospodársky výsledok, ale nie dominantne predajom majetku, ako to bolo v predchádzajúcich
rokoch, ale zvýšením aktivít poskytovaných univerzitou na strane výnosov a optimalizáciou výdavkov
na strane nákladov.
Ďalšie tabuľky súvisiace s hospodárením vysokej školy sú uvedené v prílohe 16.3. Tabuľková
časť ‐ Hospodárenie vysokej školy.
13. aaa
13.

aaa
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13. Systém kvality
Monitorovanie kvality je súčasťou inštitucionálnej politiky SPU. Súčasný systém monitorovania kvality
je založený na externých a interných procesoch. Externé procesy súvisia s akreditáciou študijných
programov, habilitačným konaním, konaním na vymenúvanie profesorov a komplexnou akreditáciou.
Príslušné štandardy a kritériá sú všeobecne známe, vychádzajú z legislatívy a kritérií Akreditačnej
komisie Vlády SR. Hodnotí sa najmä úroveň výskumnej činnosti, materiálne, technické, informačné
a personálne zabezpečenie. V prípade študijných programov aj ich štruktúra, príslušnosť k jadrám
študijných odborov, garanti a pod. Výsledkom je priznanie práv uskutočňovať študijné programy a
príslušné činnosti.
Vnútorné procesy monitorovania kvality sú založené na vnútorných hodnoteniach hlavných činností.
V rámci SPU neexistuje špeciálny útvar, ktorý by mal v pracovnej náplni monitorovanie kvality. Je to
úloha príslušných riadiacich pracovníkov a rôznych kolektívnych orgánov (kolégia rektora a kolégií
dekanov, Vedeckej rady SPU a vedeckých rád fakúlt, Správnej rady SPU, AS SPU, AS fakúlt, rád pre
strategický rozvoj pri jednotlivých fakultách, zasadnutí katedier a pod.).
Sledujú sa parametre hlavne v oblasti:










vzdelávania,
vedy a výskumu,
ľudských zdrojov,
medzinárodnej spolupráce a zahraničných vzťahov,
sociálnych služieb,
IKT,
edičnej činnosti,
knižničných služieb,
vzťahu s verejnosťou.

13.1 Hodnotenie manažmentu
Pre skvalitnenie práce manažmentu SPU, realizuje univerzita projekt podporený z ESF v rámci
operačného programu vzdelávanie Rozvoj ľudských zdrojov a zabezpečenie kvality na SPU v Nitre ,
kód ITMS 26110230020 od 08/2010 do 04/2013. Projekt podporuje vytvorenie vnútorného modelu
systému manažérstva kvality na SPU, rozvíjanie a prehĺbenie cudzojazyčných kompetencií modernými
prístupmi a technológiami, zvyšuje informačnú gramotnosť, podporuje vzdelávanie v projektovej
činnosti a zvyšuje aj kvalitu riadenia a komunikácie manažmentu univerzity prostredníctvom
pracovných seminárov, interaktívnych workshopov, vzdelávacích kurzov a výberových prednášok.

13.2 Hodnotenie vzdelávania
Manažment kvality v oblasti vzdelávania je zabezpečovaný predovšetkým prostredníctvom riadenia
procesov v oblasti vzdelávania. Procesy prijímacieho konania, realizácie štúdia, štátnych skúšok,
hodnotenia štúdia, ako aj ďalšie procesy súvisiace so vzdelávaním sú na univerzite koordinované vo
fáze plánovania, realizácie, kontrolingu a prispôsobovania.
Okrem pravidelného sledovania plnenia merateľných ukazovateľov, ktoré prerokúvajú príslušné
grémiá, sa deklarované merateľné výsledky zo všetkých úrovní organizácie hodnotia vo výročnej
správe a v osobitnej správe za vzdelávanie na úrovni kolégií, vedeckých rád, pedagogických komisií,
akademických senátov univerzity a jej fakúlt, ako aj Správnej rady SPU.
Kvalitu a úspešnosť vzdelávania možné hodnotiť predovšetkým z hľadiska dosiahnutých študijných
výsledkov študentov, počtu študentov absolvujúcich štúdium v štandardnej dĺžke štúdia, ale aj
prostredníctvom percenta študentov, ktorí predčasne (neúspešne) ukončili štúdium. Jedným
z ukazovateľov nadobudnutej úrovne vedomostí a zručnosti študentov sú aj priemerné známky
dosiahnuté na skúškach z jednotlivých predmetov. V akademickom roku 2009/2010 (Tab.14.1) bol
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celouniverzitný študijný priemer 2,01, ktorý sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom zlepšil o 0,1. Na
bakalárskom stupni štúdia bol celouniverzitný priemer 2,25, pričom v rámci fakúlt bol väčší rozptyl
a to od 2,03 (FEŠRR) po 2,43 (FAPZ). Na inžinierskom stupni štúdia bol celouniverzitný priemer 1,78
a v rámci jednotlivých fakúlt varíroval od 1,69 – 1,85, pričom sa potvrdil trend z minulých rokov, a to
zlepšovanie študijných výsledkov s postupom do vyššieho roku štúdia.
Tabuľka 13.1

Priemerné známky v jednotlivých rokoch štúdia v dennej forme
Rok štúdia

Fakulta

I. stupeň
2.
2,54
2,45
2,13
2,16
2,1
2,4
2,30

1.
2,63
2,49
2,11
2,17
2,57
2,56
2,42

FAPZ
FBP
FEM
FEŠRR
FZKI
TF
SPU

II. stupeň
1.
2.
1,92
1,74
1,88
1,81
1,79
1,74
1,78
1,59
1,7
1,68
1,89
1,81
1,83
1,73

Celkový
priemer
2,43
2,37
2,05
2,03
2,22
2,40
2,25

3.
2,12
2,16
1,9
1,76
1,98
2,23
2,03

Celkový
priemer
1,83
1,85
1,77
1,69
1,69
1,85
1,78

Z dlhodobého hľadiska sa percento úbytku študentov na SPU pohybovalo v rozsahu 7‐11%. Najväčší
úbytok bol v prvom roku štúdia, okolo 18‐22%. V uplynulom akademickom roku (obr. 5,6) celkový
predstavoval úbytok 9% a po prvom roku štúdia 25%, čo je zhoršenie oproti predchádzajúcemu roku
(2,39%, resp. 7%).
Celkový úbytok študentov na fakultách SPU sa pohyboval od 3% (FEM, FEŠRR) do14% (FAPZ, FZKI),
pričom najvyšší úbytok študentov bol po prvom roku štúdia a to v rozsahu od 6% (FEM) do 36%
(FAPZ). Celkovo najvyšší úbytok študentov bol zaznamenaný na FAPZ (14,56) a FZKI (13,75), kým
najnižší na FEM (2,7%) a FEŠRR (3,35%).
Percento študentov, ktorí úspešne zvládli všetky zapísané predmety (obr. 14.1, obr. 14.2), sa
pohybovalo podľa jednotlivých fakúlt v rozsahu 61% až 80,73% (vyše 70% FEŠRR a FEM). Zhoršuje sa
situácia u študentov v prvom roku štúdia, kde len na FEM bolo vyše 50% študentov (66%), ktorí
zvládli všetky predpísané skúšky. Len čiastočne sa darí eliminovať niektoré ďalšie nepriaznivé javy,
ako vysoký počet prenášaných predmetov do nasledujúcej časti štúdia (na SPU si 32% študentov
prenáša kredity), opakovaní a prerušení štúdia z dôvodu nerovnomerného rozloženia skúšok, najmä
v letnom semestri, ich nahustenie do krátkeho časového intervalu, či stále veľký počet žiadostí
o predĺženie skúškového obdobia, ktoré však má veľmi nízky efekt.
Úspešnosť štúdia
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Obr.13.1 Úspešnosť štúdia vo všetkých rokoch štúdia
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Jedným z dôvodov uvedených negatívnych javov je záujem študentov o vycestovanie do zahraničia,
kde si chcú zarobiť finančné prostriedky na štúdium a súčasne sa zdokonaliť v cudzom jazyku.
Dôležitým aspektom je tiež nepripravenosť študentov na vysokoškolské štúdium, nevhodne zvolený
študijný program, náročnosť štúdia, nedostatočné študijné nasadenie počas semestra, nedostatočné
využívanie konzultácií s učiteľmi. Svoj podiel na adaptácii študentov v prvom roku štúdia má,
samozrejme, aj kvalita a osobnostné vlastnosti učiteľov, zabezpečovanie poradenstva študijnými
poradcami v začiatkoch štúdia, a pod.
Úspešnosť štúdia po prvom roku štúdia
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Obr.13.2 Úspešnosť štúdia po prvom roku štúdia
Hodnotenie pedagogického procesu a učiteľov
V súlade so zákonom o vysokých školách sa môžu študenti SPU vyjadriť k hodnoteniu pedagogického
procesu formou anonymného dotazníka. Samotné hodnotenie sa uskutočňuje formou dotazníkov,
vypracovaných zvlášť pre hodnotenie prednášok a zvlášť pre hodnotenie cvičení (používajú všetky
fakulty okrem FBP, ktorá má vlastné anketové prieskumy).
Spolu bolo spracovaných 5039 dotazníkov, z toho na:
 FAPZ ‐ 465 dotazníkov (prednášky) a 500 dotazníkov (cvičenia),
 FEM ‐ 767 dotazníkov (prednášky) a 832 dotazníkov (cvičenia),
 FEŠRR – 393 respondentov,
 FZKI ‐ 408 dotazníkov (prednášky) a 335 dotazníkov (cvičenia),
 TF ‐ 431 dotazníkov (prednášky) a 448 dotazníkov (cvičenie).
 FBP ‐ 460 respondentov (341‐ I. stupeň, 119 – II. stupeň)
Výber hodnoteného pedagóga sa zabezpečoval variantne buď samotnými študentmi, alebo vedením
fakúlt. Priebeh hodnotenia organizačne realizovali zástupcovia študentského parlamentu alebo
študijní poradcovia. Za relevantné sa považovalo hodnotenie pedagóga na prednáškach pri počte
študentov 30 a viac a pri cvičeniach 15. Spracovanie výsledkov zabezpečilo CIKT skenovaním
odpovedí a ich percentuálnym vyhodnotením. Výsledky boli prehodnotené vo vedení fakúlt
a následne vo viacerých prípadoch prekonzultované s vedúcimi katedier. Rozptyl hodnotení, ako aj
porovnanie odpovedí v rámci jedného dotazníka pri hodnotení konkrétneho predmetu signalizuje, že
študenti k hodnoteniu pristupovali seriózne, preto dané podklady majú vypovedaciu schopnosť.
V dotazníkoch študenti pozitívne hodnotili úroveň prípravy učiteľov, prínos predmetu k rozširovaniu
poznatkov a objektívnosť hodnotenia vedomostí, často však poukazovali na vysokú náročnosť.
U niektorých pedagógov sa vyskytlo aj záporné hodnotenie (štatisticky však nepreukazné), preto
vedenia fakúlt uskutočnili individuálne pohovory s dotyčnými učiteľmi a upozornili na avizované
nedostatky.
Od roku 2005 si FBP organizuje vlastnú anketu študentov pri zápisoch do vyššieho roku štúdia, v
ktorej študenti hodnotia uplynulý rok. Cieľom hodnotenia je, na základe spätnej väzby pri
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posudzovaní kvality pedagogického procesu, upozorniť katedry na problémy, ktorým je potrebné
venovať zvýšenú pozornosť. Každý vedúci katedry má možnosť zoznámiť sa s výsledkami. Zistené
a overené vážnejšie nedostatky rieši priamo vedenie fakulty. Výsledky ankety sú k dispozícii aj
zástupcom študentov. Najnižšie ohodnotené predmety boli podrobené hospitačnej kontrole.
FEŠRR zaviedla novú formu hodnotenia, prostredníctvom on‐line dotazníka, ktoré prinieslo pozitívne
výsledky v tom smere, že sa zvýšil počet študentov, ktorí sa na hodnotení zúčastnili, ale aj počet
hodnotených učiteľov a zvýšenie počtu hodnotených predmetov. Zatiaľ čo v ak. roku 2008/2009 sa
hodnotenia zúčastnilo iba 7,7 % študentov, v ak. roku 2009/2010 to bolo už 27,7 % študentov. V
akademickom roku 2008/2009, bolo hodnotených iba 6 učiteľov, a v ak. roku 2009/2010 už 67.
Kvalitu edukačného procesu a dodržiavanie rozvrhu hodín pravidelne sledujú aj pedagogické komisie
na úrovni fakúlt a univerzity. Pedagogické komisie fakúlt uskutočnili v priebehu akademického roka
2009/2010 viacero hospitácií. Nedostatky, ktoré boli zistené, boli prediskutované s príslušným
vedúcim katedry, na ktorej sa hospitácia konala. Ďalšie hospitácie vykonávali samotné katedry
s cieľom skvalitniť vzdelávací proces, hlavne so zameraním na mladších, začínajúcich pedagógov.
Neboli zaznamenané žiadne vážnejšie nedostatky vyplývajúce z hospitačnej činnosti. Pozornosť je
potrebné zamerať hlavne na zlepšenie prístupu (komunikácie) pedagóga k študentom, motiváciu
študentov pre vyučovaný predmet, zvýšenie podielu praktickej činnosti v kontaktnej výučbe a na
lepšie využívanie interaktívnych foriem výučby.
Okrem uvedených postupov, aplikujú fakulty rôzne iné, napr. schránky pre názory študentov,
spoločné stretnutia vedenia fakúlt s predstaviteľmi študentov a pod. Predstavitelia študentov sú
zastúpení v kolégiách rektora aj dekana, pokiaľ ide o otázky študijného programu, sú prizývaní aj do
vedeckých rád a výrazným podielom sú zastúpení v akademických senátoch fakúlt a univerzity, kde sa
tiež riešia zásadné otázky týkajúce sa zvyšovania kvality vzdelávania. Svoje podnety môžu
individuálne či skupinovo prezentovať aj cez prodekanov pre vzdelávanie, alebo cez študijných
poradcov. V záujme získania spätnej informácie veľa pedagógov pri hodnotení svojich predmetov
využíva vlastné ankety. V budúcnosti bude treba zlepšiť celkovú metodiku hodnotenia vzdelávacieho
procesu, prehodnotiť obsah a štruktúru dotazníkov a iných foriem spätnej väzby, až po nápravné
opatrenia.

13.3 Hodnotenie tvorivej činnosti
Kvalite výskumu a tvorivej činnosti na SPU sa venovala pozornosť predovšetkým v rámci činnosti
vedeckých rád fakúlt a Vedeckej rady SPU. SPU podporuje tvorivú činnosť vo vedeckovýskumnej
oblasti uskutočňovaním vedeckých konferencií študentov, doktorandov a mladých vedeckých
pracovníkov a pedagógov, ktoré prebiehajú na úrovni fakúlt. V roku 2004 bola zriadená interná
grantová agentúra (GA SPU). Na jej činnosť sú z rozpočtu univerzity vyčlenené finančné prostriedky
o ktoré sa môžu uchádzať mladí vedeckí pracovníci súťažným spôsobom. V roku 2010 bolo
podporených 10 projektov.
V roku 2010 bola na SPU zriadená atestačná komisia pre zvyšovanie kvalifikácie vedeckých
pracovníkov, pre priznanie kvalifikačného stupňa II. a I. Taktiež bol navrhnutý postup pre
posudzovanie žiadostí a predkladaných materiálov na habilitačné konanie a menovanie za profesorov
pred začatím habilitačného a inauguračného konania. Tento nový mechanizmus má za cieľ posúdiť
plnenie kvantitatívnych kritérií a úplnosť predkladaných materiálov.
K zvyšovaniu kvality vedeckovýskumnej činnosti prispeli aj tieto aktivity:




Spracoval sa menovitý zoznam vedeckých svetových i domácich karentovaných
časopisov, triedených podľa oblastí výskumu a vytvorila sa ich prístupná databáza na
webovej stránke SPU ako potenciál pre publikovanie výsledkov výskumu učiteľmi
a tvorivými pracovníkmi univerzity.
Spracovali sa kritériá pre zvýšenia kvality vedeckých periodík vydávaných na SPU, aby
mohli byť potenciálne zaradené do medzinárodných databáz.

81










Zámerom
projektov.
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V roku 2010 bola udelená Cena rektora za publikačnú činnosť v štyroch kategóriách
publikovaných výstupov: vedecký článok, vedecký článok autorov vo veku do 35 rokov,
vedecká monografia, vysokoškolská učebnica.
Doktorandi v dennej forme štúdia majú vedeckú časť individuálnych študijných plánov
naviazanú na projekty s finančným zabezpečením z domácich alebo zahraničných
grantových agentúr.
Uskutočnili sa semináre doktorandov o možnostiach publikovania, práci s databázami
prístupnými v SlPK a odborné prednášky so zameraním na etiku a autorské práva vo
vedeckej a publikačnej činnosti.
SPU dopracovala smernicu a vytvorila vnútorný systém v rámci budovania Centrálneho
registra záverečných a kvalifikačných prác (bakalárske, diplomové, doktorandské,
habilitačné).
Fakulty SPU majú spracovaný systém hodnotenia publikačnej a ostatnej činnosti učiteľov
a doktorandov, ktoré sú indikačnými a stimulačnými kritériami pre udeľovanie osobných
hodnotení. Taktiež majú spracované plány odborného rastu učiteľov ako nástroja
zlepšovania kvalifikačnej štruktúry a zabezpečovania garancie študijných programov
a odborov.
Každý rok je na úrovni fakúlt a SPU prerokovávaná Správa o výsledkoch vedy a výskumu
za príslušný kalendárny rok a prijímajú sa opatrenia na zlepšenie produktivity a kvality
vedeckovýskumnej činnosti.
Kancelária vedy a výskumu a Kancelária zahraničných vzťahov a medzinárodných
projektov R‐SPU poskytujú informácie o výzvach a možnostiach grantovej podpory
výskumu, požiadavkách grantových agentúr pri predkladaní projektov, ako aj pri
predkladaní výročných a záverečných správ.
do blízkej budúcnosti je aj vytvorenie Útvaru pre spracovávanie a manažment grantových

14. Kontaktné údaje
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tr. A. Hlinku č. 2
949 76 Nitra
IČO: 00397482
DIČ: SK2021252827
Telefón: 037/6415518, Fax: 037/6511593
Kontaktná osoba : prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.
Telefón: 037/6415517
Mobil: 0917913800
E‐mail: zdenka.galova@uniag.sk
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15. Súhrn (Executive summary)
Výročná správa Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre analyzuje hlavné oblasti činnosti –
vzdelávanie, vedu, výskumu a medzinárodné aktivity. Zameriava sa tiež na hodnotenie sociálnej
starostlivosti o študentov a zamestnancov, na hospodárenie, systém riadenia kvality, na zveľaďovanie
a rozvoj vlastného majetku univerzity. Z pohľadu základných cieľov univerzity vo výskume, vzdelávaní
a výchove absolventov pre poľnohospodársky rezort a príbuzné odvetvia treba zdôrazniť, že SPU je
svojím zameraním jedinečnou univerzitou v SR a v rámci poskytovaných študijných odborov
a realizovaných študijných programov má na zreteli ďalšie smerovanie slovenského
poľnohospodárstva, potravinárstva a rozvoj vidieka.
Výročná správa si kladie za cieľ analyzovať najzákladnejšie činnosti univerzity v roku 2010 a súčasne
naznačiť smerovanie univerzity ako celku a jej jednotlivých organizačných súčastí v budúcom období.
Súčasne poskytuje reálny pohľad na univerzitu, identifikujú sa silné a slabé stránky, ktoré vyúsťujú do
stanovenia krátkodobých resp. dlhodobých cieľov.
Strategickým cieľom SPU v Nitre je poskytovať kvalitné vysokoškolské vzdelávanie v rámci
európskeho priestoru v súlade s profilom univerzity a jej fakúlt vo všetkých troch stupňoch štúdia.
Hlavným cieľom vzdelávacej činnosti je príprava konkurencieschopného absolventa, ktorého
poznatky, vedomosti a zručnosti budú na úrovni súčasného vedeckého poznania, v súlade
s požiadavkami praxe. Jeho výsledné kompetencie by mali byť zhodné s kompetenciami obdobného
diplomu v jednotlivých krajinách Európy či vyspelého sveta.
V akademickom roku 2009/2010 bolo ťažiskovou úlohou úspešné ukončenie komplexnej akreditácie
činností SPU. Rozhodnutím MŠVVaŠ SR číslo: CD‐2009‐40444/46459‐1:sekr. zo dňa 10. decembra
2009 bola SPU do sústavy vysokých škôl Slovenskej republiky začlenená ako univerzitná vysoká škola.
V roku 2010 získala mimoriadne významné a prestížny diplom ECTS Label, udelené Európskou
komisiou za zabezpečovanie a realizáciu Európskeho systému transferu kreditov a mobilít študentov.
Značka ECTS Label zvyšuje renomé univerzity a je označením transparentného a spoľahlivého
partnera pre európsku a medzinárodnú spoluprácu.
Na základe vyhodnotenia vzdelávacej činnosti možno konštatovať, že uplynulý rok bol úspešným
rokom, v ktorom bol zaznamenaný ďalší pozitívny krok v dosahovaní vysokej kvality vzdelávania.
V tomto úsilí nemožno poľaviť, ale naopak, treba eliminovať všetky negatívne javy, ktoré by
spomaľovali tento proces. Jedným z opatrení na zabezpečenie vysokej kvality vzdelávania je potreba
zaviesť v podmienkach SPU systém manažérstva kvality CAF a na základe neho zriadiť interné
evaluačné komisie pre jednotlivé študijné programy, ktoré by monitorovali kvalitu vzdelávania. SPU
tiež reaguje na požiadavky rozvoja rezortu MP SR vytváraním nových atraktívnych študijných
programov s ambíciou integrovať sa medzi významné európske univerzity.
V akademickom roku 2009/2010 študovalo na SPU 9 896 študentov, v dennej forme štúdia 6 716
študentov (67,9%) a v externej forme 2 748 študentov (27,8%). Na doktorandskom stupni štúdia
študovalo v dennej forme 260 (2,6%) a v externej forme 172 (1,7%) študentov. Z uvedeného počtu
bolo 94 zahraničných študentov. Na univerzite je akreditovaných spolu 87 študijných programov (38
ŠP v I. stupni, 29 v II. stupni, 20 v III. stupni štúdia), z toho tri študijné programy univerzita ponúka
v anglickom jazyku v spolupráci so zahraničnými univerzitami, pričom absolventom sa vydáva
spoločný diplom Joint Degree, resp. dvojitý diplom Double Degree. Na SPU sa realizuje aj
medzinárodný doktorandský študijný program. Univerzita pokračuje v stratégii prípravy a realizácie
výučby aspoň jedného študijného programu v anglickom jazyku na každej z fakúlt SPU, ako aj v tvorbe
spoločných študijných programov so zahraničnými univerzitami, ktoré budú viesť k postupnému
zavedeniu a uznávaniu spoločných titulov vo forme dvojitých či spoločných diplomov. V záujme
porovnateľnosti nadobudnutého vzdelania a kompetencií vydáva SPU absolventom všetkých troch
stupňov štúdia dodatok k diplomu v slovensko‐anglickej mutácii, čo vytvára priestor o uchádzanie sa
univerzity o diplom ECTS Diploma Supplement.
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V akademickom roku 2009/2010 boli záverečné práce na všetkých troch stupňoch štúdia prvýkrát
podrobené kontrole originality prostredníctvom Centrálneho registra záverečných prác. Všetky
záverečné práce prešli kontrolou originality a boli na štátnych skúškach úspešne obhájené.
V rámci celoživotného vzdelávania a poradenstva zriadila SPU Kanceláriu celoživotného vzdelávania,
ktorej poslaním je v spolupráci s jednotlivými fakultami pripravovať podklady k akreditácii ďalších
špecializovaných kurzov, zameraných na riešenie aktuálnych otázok agropotravinárstva, rozvoja
vidieka a Dunajského regiónu v súlade so stratégiou EÚ. Celkovo možno konštatovať, že Dlhodobý
zámer SPU na roky 2008 – 2015 v oblasti vzdelávania sa priebežne plní.
Internacionalizácia vzdelávania a zlepšovanie imidžu SPU v Nitre v domácom i medzinárodnom
prostredí (európskom i mimoeurópskom) patrí k významným prioritám jej ďalšieho rozvoja. V roku
2010 boli na SPU v Nitre riešené projekty v rámci Programu Celoživotného vzdelávania (LLP) a jeho
podprogramov, ďalej programu CEEPUS, Erasmus Mundus, Tempus, Atlantis, Central European
Initiative, projekty výskumné i zo štrukturálnych fondov. Dlhodobo najvýznamnejším programom
v oblasti internacionalizácie vyučovacieho procesu, s najvyšším podielom mobilít i získaných
finančných zdrojov je podprogram Erasmus. V počte vyslaných študentov na Erasmus stáž sa
SPU v Nitre umiestnila na 2. mieste z celkového počtu 28 univerzít zapojených do programu na
Slovensku. Počty realizovaných mobilít študentov i učiteľov, resp. pracovníkov majú stúpajúcu
tendenciu, čo považujeme za veľmi pozitívne vzhľadom k napĺňaniu cieľov dlhodobej stratégie SPU
v oblasti internacionalizácie vzdelávania. Ku koncu roka 2010 mala SPU uzatvorené zmluvy so 136
univerzitami z 28 krajín, s celkovým počtom 522 miest pre študentov všetkých troch stupňoch štúdia.
Potreba rozširovať ponuku predmetov, ale aj celých študijných programov, vyučovaných v anglickom
jazyku v plnom rozsahu, a tým zvýšiť atraktívnosť SPU pre zahraničných študentov pretrváva. Jedným
zo žiaducich smerovaní vzdelávacej činnosti je predstavenie spoločných študijných programov,
resp. programov uskutočňovaných v kooperácii s partnerskými univerzitami. Oblasti získavania
študentov, najmä samoplatcov z tretích krajín bude treba aj naďalej venovať patričnú pozornosť,
aktualizovať webovú stránku univerzity, vypracovávať propagačné materiály a zúčastňovať sa na
veľtrhoch vzdelávania. Za najväčší úspech SPU v rámci medzinárodnej integrácie v roku 2010 môžno
považovať udelenie dplomu ECTS Label, v októbri 2010 v Antverpách a vstup SPU do Asociácie
európskych univerzít (EUA).
Hlavným a zároveň dlhodobým cieľom v oblasti vedy a výskumu je, aby sa SPU svojou úrovňou
približovala aktuálnym európskym (svetovým) vedeckým trendom. Táto náročná úloha začína
riešením domácich (národných) projektov základného a aplikovaného výskumu, pričom ich náplň je
treba koordinovať s trendom a potrebami medzinárodnej vedeckej scény, vrcholom je integrácia do
vyspelých európskych (svetových) vedeckých štruktúr. Výsledky prezentované v správe
o vedeckovýskumnej činnosti za rok 2010 potvrdzujú, že ciele a úlohy obsiahnuté v Dlhodobom
zámere SPU do roku 2015 sa postupne plnia.
Vedeckovýskumné aktivity výrazne napomáhajú plniť stratégiu a dlhodobé ciele univerzity a fakúlt,
ako v oblasti prípravy mladých vedeckých pracovníkov pre úspešné zvládnutie domácich
a zahraničných projektov a ich manažment, ako aj v poradenskej činnosti pre ostatných členov
vedeckej základne fakulty v základnej priorite – úspešnom získavaní domácich ale predovšetkým
zahraničných grantov a projektov financovaných z najrozličnejších zdrojov.
V budúcnosti bude treba klásť väčší dôraz na kvalitu vedeckých výstupov, ktoré budú spolu s ďalšími
kritériami kvality vedy, jedným z kľúčových ukazovateľov celkového hodnotenia kvality univerzít. Aby
boli fakulty úspešné aj v takomto evaluačnom procese, je potrebné vytvárať priestor a mechanizmy
pre posilnenie pracovísk s vybudovanou infraštruktúrou a stimulovanie jednotlivcov, ktorí majú
potenciál získať nadštandardnú grantovú podporu výskumu a vytvárať publikácie s vyšším
medzinárodným štandardom. Vysoký štandard prípravy absolventov doktorandského, magisterského
ako aj bakalárskeho štúdia je neuskutočniteľný bez vedy na európskej úrovni. Bude treba hľadať
vnútorné rezervy v internacionalizácii vedy, v intenzívnejšom angažovaní sa a koncentrovaní kapacít
na projektoch RP EÚ (7. a 8. RP) a ostatných projektoch podporovaných grantovými agentúrami,
v kvalite pôvodných vedeckých prác. V roku 2010 reagovali základné pracoviská na výzvu MŠVVaŠ SR
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v rámci Týždňa vedy EÚ organizovaním podujatí propagujúcich a popularizujúcich vedu, formou
vedeckých a odborných seminárov, kolokvií za prítomnosti partnerov výskumných projektov
a z poľnohospodárskej praxe.
Ak sa SPU má doma aj v zahraničí stať synonymom inštitúcie s mimoriadne vzdelanými a tvorivými
ľuďmi, bude treba preniesla pozornosť vo väčšej miere na kvalitu ľudských zdrojov, rozvoj poznania,
vedu a výskum. Naďalej bude nutné posilňovať a stimulovať tvorivosť mladých ľudí, odborný rast
pracovníkov, vedeckú činnosť študentov rozširovať do systematickej výskumnej práce na katedrách,
a podporovať odborný rast mladých pedagogických a vedeckých pracovníkov.
Univerzita v oblasti hospodárenia ukončila rok 2010 so stratou 935 451 € pred zdanením, pričom
treba zdôrazniť, že univerzita už v roku 2009 vykazovala stratu v hlavnej činnosti, ktorú sa jej však
podarilo vykryť výnosmi z podnikateľskej činnosti. V predchádzajúcich rokoch 2006‐2008 univerzita
dosahovala kladný hospodársky výsledok vďaka predaju majetku univerzity. Cieľom univerzity do
budúcnosti je dosahovať kladný hospodársky výsledok najmä zvýšením aktivít poskytovaných
univerzitou na strane výnosov a optimalizáciou výdavkov na strane nákladov. V ďalšom období bude
nevyhnutné na všetkých stupňoch riadenia venovať veľkú pozornosť tvorbe výnosov a tomu
prispôsobiť čerpanie nákladov. Bude nutné hľadať rezervy vo využívaní majetku a ľudského
potenciálu univerzity s cieľom zvýšenia výnosov v podnikateľskej činnosti.
Z pohľadu roka 2010 možno konštatovať, že Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, v súlade
s Dlhodobým zámerom rozvoja SPU do roku 2015, úspešne plnila svoje poslanie vo všetkých
oblastiach činnosti, a to vďaka zodpovednosti a tvorivosti jej zamestnancov a študentov.
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16. Prílohy
16.1 Vnútorné predpisy, smernice a ich zmeny vydané v roku 2010
V priebehu roka 2010 boli vydané a novelizované tieto vnútorné predpisy a smernice:












Dodatok č. 5 k Štatútu SPU
Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku SPU
Dodatok č. 3 k Pracovnému poriadku SPU
Organizačný poriadok SPU
Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku AS SPU
Dodatok č. 2 k Zásadám volieb do AS SPU
Dodatok č. 1 k Štipendijnému poriadku SPU
Dodatok č. 2 k Poriadku poplatkov SPU v Nitre
Dodatok č. 3 k Smernici o verejnom obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb
v podmienkach SPU v Nitre
Dodatok č. 1 k Smernici o finančnej kontrole a vnútornom audite na SPU
Smernica č. 30/2010 o záverečných prácach a kvalifikačnej práci na SPU
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16.2 Tabuľková časť – Výročná správa univerzity
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16.3 Tabuľková časť ‐ Hospodárenie vysokej školy
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