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Národná cena SR za kvalitu 2016 - model CAF
Názov organizácie: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Hodnotené organizačné útvary: univerzita a jej jednotlivé súčasti
Obdobie, za ktoré je organizácia v správe hodnotená: 1.1.2013 – 30.6.2016
Celkový počet zamestnancov (k 31.12.2015): 1123
Adresa spracovateľa správy:
Ulica: Trieda A. Hlinku
Mesto: Nitra
Tel.: +421-37-414111
Webová stránka: www.uniag.sk
E-mail: Zdenka.Galova@uniag.sk

Číslo: 2
PSČ: 949 76
Fax: +421-37-6411593

Garant CAF tímu (meno, priezvisko, funkcia): Zdenka Gálová, prorektorka pre vzdelávanie
a ECTS, predsedníčka Univerzitnej rady kvality
Metodik CAF tímu (meno, priezvisko, funkcia): Jozef Hrubec, univerzitný manažér kvality
Spracovatelia samohodnotiacej správy modelu CAF:
Kritérium
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

Vlastník kritéria
Priezvisko
Meno
Marišová
Eleonora
Štěpánková
Roberta
Štěpánková
Roberta
Gaduš
Ján
Hlaváčová
Zuzana
Lukáč
Norbert

prorektorka pre rozvoj univerzity a strategické projekty
prorektorka pre informatizáciu a rozvoj univerzity
prorektorka pre informatizáciu a rozvoj univerzity
prorektor pre vedu a výskum
predsedníčka UO OZ PŠaV pri SPU
prodekan FBP pre ľudské zdroje, rozvoj a IKT

Šimko
Moravčíková
Gálik
Hrubec
Mikuš
Kolesárová
Kapsdorferová
Hlaváčová
Kolníková
Moravčíková
Šimko
Gálik

Milan
Danka
Roman
Jozef
Rastislav
Adriana
Zuzana
Zuzana
Eva
Danka
Milan
Roman

prodekan FAPZ pre vzdelávanie
predsedníčka AS SPU v Nitre
prodekan TF pre výchovnovzdelávaciu činnosť
univerzitný manažér kvality
koordinátor kvality na TF
prodekanka FBP pre vedu a výskum
prodekanka FEM pre vedu a výskum
predsedníčka UO OZ PŠaV pri SPU
vedúca Útvaru právneho a verejného obstarávania
predsedníčka AS SPU v Nitre
prodekan FAPZ pre vzdelávanie
prodekan TF pre výchovnovzdelávaciu činnosť

Gurčík
Roháčiková

Lubomír
Oľga

vedúci Katedry ekonomiky FEM
dekanka FEŠRR (do 1.6.2016 kvestorka SPU)

Funkcia

Dôležité upozornenie - Copyright
Všetky informácie uvedené v samohodnotiacej správe sú dôverné! S výnimkou písomnej autorizácie nemôže byť
žiadna časť tejto správy. Reprodukcia sa týka využitia akýchkoľvek médií.
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Prehlásenie a vlastnícke práva
Predkladateľ tejto správy prehlasuje, že uvedené údaje zodpovedajú skutočnosti a informácie,
obsiahnuté v tejto správe, boli získané zo zdrojov inštitúcie.
Vlastníkom správy vrátane všetkých údajov je predkladajúca organizácia.
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Predstavenie organizácie
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre je verejnou vysokou školou v zmysle
zákona o vysokých školách. 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 20.11.1996, 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. 12.
2009 bola začlenená v sústave vysokých škôl Slovenskej republiky ako univerzitná vysoká škola
a po komplexnej akreditácii v roku 2015 bola rozhodnutím ministra školstva SR číslo: 201518737/45303:1-15A0 zo dňa 30. 10. 2015 opätovne zaradená ako univerzitná vysoká škola,
pričom bola vyhodnotená ako jedna zo siedmich najlepšie hodnotených univerzít na Slovensku.
Hlavnou úlohou a poslaním SPU je poskytovanie kvalitného vysokoškolského
vzdelávania a tvorivé vedecké bádanie v rámci európskeho priestoru. Cieľom vzdelávacej
činnosti je príprava konkurencieschopného absolventa, ktorého poznatky, vedomosti a zručnosti
sú na úrovni súčasného vedeckého poznania, a ktorý sa úspešne uplatní na trhu práce. SPU
poskytuje, organizuje a zabezpečuje vzdelávanie v akreditovaných študijných programoch
bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského stupňa štúdia a programy ďalšieho vzdelávania.
Má priznané práva na habilitačné konania a konania na vymenovanie profesorov. Svojím
vedeckým a vzdelávacím zameraním je jedinou univerzitou v SR (v rámci unikátnych vedeckých
odborov a realizovaných študijných programov), ktorá má na zreteli najmä ďalšie smerovanie
slovenského poľnohospodárstva a rozvoj vidieka.
Za obdobie svojej existencie pripravila univerzita pre prax viac ako 74 000
vysokokvalifikovaných absolventov. V hodnotenom období mala SPU šesť fakúlt:
 Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov (FAPZ - vznikla v roku 2002 a nahradila
dovtedajšiu Agronomickú fakultu, ktorá vznikla v roku 1952),
 Fakulta biotechnológie a potravinárstva (FBP - vznikla v roku 2002),
 Fakulta ekonomiky a manažmentu (FEM - vznikla v roku 1996 a nahradila dovtedajšiu
Prevádzkovo-ekonomickú fakultu, ktorá vznikla v roku 1959),
 Technická fakulta (TF – nový názov od roku 2008, predtým Mechanizačná fakulta, ktorá
vznikla v roku 1969),
 Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI - vznikla v roku 1995),
 Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (FEŠRR - vznikla v roku 2004).
Nevyhnutnou a podpornou súčasťou vzdelávacieho procesu a vedeckého výskumu na SPU je
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. so sídlom v Kolíňanoch, kde študenti
realizujú povinnú odbornú prax, Slovenská poľnohospodárska knižnica a tiež Botanická záhrada,
Vydavateľstvo SPU a Centrum informačných a komunikačných technológií pri SPU.
SPU v súlade so zásadami Bolonskej deklarácie uskutočňuje trojstupňové flexibilné
vysokoškolské vzdelávanie založené na kreditovom systéme ECTS s cieľom pripraviť kvalitných
absolventov. V roku 2010 SPU ako prvá zo slovenských univerzít, získala od Európskej komisie
prestížne ocenenie ECTS Label za dôsledné uplatňovanie Európskeho systému prenosu kreditov
na roky 2010 - 2013. V roku 2013 Európska komisia univerzite opätovne priznala ocenenie
ECTS Label, ako aj ďalšie ocenenie Diploma Supplement Label na roky 2013 - 2016. SPU má
vnútorný systém kvality vypracovaný a zavedený podľa STN EN ISO 9001: 2009 a univerzitný
systém hodnotenia kvality vzdelávania podľa noriem a smerníc na zabezpečovanie kvality v
Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania (ESG), ktorý je záväzný pre všetky fakulty
a organizačné útvary na SPU. Počet študentov študujúcich na fakultách SPU sa v posledných
akademických rokoch stabilizoval na hranici do 9 tisíc. Základným predpokladom úspešného
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vzdelávacieho a výskumného procesu je
zamestnancov (tab.1, tab.2).

priaznivá kvalifikačná a veková štruktúra

Tabuľka 1 Priemerný prepočítaný evidenčný počet zamestnancov podľa kategórií
Učitelia

Rok
2015
/%/
2014
/%/
2013
/%/

448
39,9
446
39,7
447
40,3

Odborní
zamestnanci
161
14,3
165
14,6
162
14,6

Administratívni Výskumní
zamestnanci
zamestnanci
156
75
13,9
6,7
158
69
14,0
6,1
136
76
12,3
6,8

Prevádzkoví
zamestnanci
193
17,2
197
17,5
201
18,1

Zamestnanci
ŠD
90
8,0
91
8,1
88
7,9

Tabuľka 2 Veková štruktúra zamestnancov
vek/rok
18-30
31-40
41-50
51-60
nad 60

2013
66
221
259
381
196

2014
49
218
262
351
238

2015
44
229
270
336
236

Vedeckovýskumná činnosť SPU pokrýva široké spektrum poľnohospodárskych, technických,
spoločenských a ekonomických vied v oblasti základného a aplikovaného výskumu. Výskum na
SPU možno považovať na Slovensku za jedinečný z hľadiska komplexnosti, ako aj prepojenia na
vzdelávanie v oblasti poľnohospodárskych vied. Z prostriedkov OP VaV bolo v hodnotenom
období na SPU vybudovaných 5 centier excelentnosti a Výskumné centrum AgroBioTech,
ktoré sú unikátne z hľadiska prístrojového vybavenia, ako aj vysokej kvality výstupov výskumu.
Univerzita intenzívne rozvíja medzinárodnú spoluprácu podporovaním spoločných projektov s
vysokými školami v zahraničí (COST, 7RP, ŠF EÚ), mobility zamestnancov a študentov
univerzity. V období rokov 2013 - 2016 realizovala SPU aj investičné aktivity financované z
prostriedkov Európskej únie a štátneho rozpočtu SR. SPU bude mať vždy výnimočné postavenie
v spoločnosti, nakoľko je svojím vzdelávacím a výskumným zameraním jedinečná v SR.
Poslanie:
 kvalitné vzdelanie, tradícia a jedinečnosť, špičkový výskum, inšpiratívne prostredie,
moderné ubytovanie, otvorená cesta do sveta.
Vízia:
 SPU má ambíciu zostať medzinárodne uznávanou, výskumne orientovanou špičkovou
poľnohospodárskou univerzitou.
 Univerzita napĺňa podstatu prívlastku Zelená univerzita. Je slobodná, sebavedomá,
nezávislá, výskumne kvalitná a skutočne moderná univerzita, ktorá vytvára spoločenstvo
študentov a učiteľov založené na princípe kolegiality.
 Univerzita zabezpečuje akademický život odohrávajúci sa vo vynikajúco technicky
vybavených a moderných priestoroch.
Hodnoty:
 vzdelávanie, tradícia, výsledky výskumu, transfer poznatkov do spoločenskej praxe,
medzinárodný ohlas a kontakty, exkluzivita, prepojenie s praxou, spolupráca, excelencia
vo výskume, ochrana duševného vlastníctva;
 demokracia, morálka, humanizmus, etika, tolerancia, jednota.
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Organizačná štruktúra (schéma)
Správna rada

Vedecká rada

Akademický senát
SPU

Rektor SPU

Útvar krízového riadenia,
BOZP, ochrany pred
požiarmi a vlastnej ochrany

Útvar kontroly

Archív

Kancelár
Výskumné centrum
AgroBioTech

Spisová
služba

Transferové centrum
Fakulty
Dunajské transferové centrum
Prorektor
pre vzdelávaciu
činnosť a ECTS

Prorektor pre
vedu a výskum

Prorektor pre
zahraničné
vzťahy a prácu
s verejnosťou
Prorektor pre
informatizáciu
a rozvoj
univerzity
Prorektor pre
rozvoj univerzity
Kvestor na
so zameraním
strategické
projekty

Kancelária pedagogickej
činnosti a ECTS

Kancelária vedy
a výskumu

Kancelária celoživotného
vzdelávania

Botanická záhrada

Vydavateľstvo
SPU

Slovenská
poľnohosp.

Znalecký
ústav

VPP,
s.r.o.

knižnica

Kancelária zahraničných vzťahov
a medzinárodných vzdelávacích programov

Centrum informačných
a komunikačných
technológií

Učebno-výcvikové
zariadenie v Račkovej
doline

Referát legislatívy
a právnych služieb

Kancelária komunikácie a práce
s verejnosťou

Študentské domovy
a jedálne

Centrum
univerzitného
športu

Kancelária
HORIZONT 2020

Kvestor
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Kritérium 1

Kritérium 1:

Vodcovstvo

Silné stránky:
 vytvorenie vnútorného systému kvality vypracovaného podľa STN EN ISO 9001:2009
a systému vnútorného zabezpečovania kvality vzdelávania na základe Európskych noriem
a smerníc aplikovaných na podmienky SPU v Nitre,
 kreativita vedenia schopného jasne aktualizovať a inovovať vízie a poslanie univerzity
efektívnou komunikáciou a využívaním intelektu jej zamestnancov prostredníctvom
účinného komunikačného systému a tiež využívaním slobodného a tímového prístupu
v manažérskej praxi.
Oblasti na zlepšovanie:
 trvalé zlepšovanie manažérskeho systému podporujúceho zamestnancov v riešení etických
dilem, ktoré sa objavujú, keď sa rôzne hodnoty organizácie dostávajú do konfliktu,
 dôsledné dodržiavanie Etického kódexu, jeho rozpracovanie, implementácia do vzťahov
a vyvodzovanie dôsledkov,
 budovanie vzájomnej dôvery a rešpektu medzi vodcami a ZS prostredníctvom
proaktívnych opatrení na zvládanie akejkoľvek diskriminácie.
Dôkazy:
D1 Dlhodobý zámer Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na roky 2016 – 2022
http://www.uniag.sk/sk/dlhodoby-zamer-spu/
D2 Štatút SPU http://is.uniag.sk/dok_server/slozka.pl?id=5075
D3 Štatút Správnej rady SPU v Nitre http://is.uniag.sk/dok_server/slozka.pl?id=9049
D4 Pracovný poriadok SPU v Nitre http://is.uniag.sk/dok_server/slozka.pl?id=5078
D5 Organizačný poriadok SPU v Nitre http://is.uniag.sk/dok_server/slozka.pl?id=5079
D6 Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest
http://is.uniag.sk/dok_server/slozka.pl?id=5077
D7 Zásady volieb do AS SPU v Nitre http://is.uniag.sk/dok_server/slozka.pl?id=6865
D8 Štipendijný poriadok SPU v Nitre http://www.uniag.sk/sk/predpisy-suvisiace-so-studiom/
D9 Disciplinárny poriadok SPU v Nitre http://www.uniag.sk/sk/predpisy-suvisiace-so-studiom/
D10 Študijný poriadok http://www.uniag.sk/sk/predpisy-suvisiace-so-studiom/
D11 Univerzitný časopis Poľnohospodár http://www.polnohospodar.sk/
D12 Hodnotenie VŠ ARRA http://www.arra.sk/sites/arra.sk/files/file/ARRA_Sprava_2015.pdf
D13 Smernica 1/2016 Legislatívne pravidlá prípravy vnútorných predpisov SPU, Organizačný
poriadok SPU v Nitre http://is.uniag.sk/dok_server/slozka.pl?id=5079
D14 Smernica o podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov na SPU v Nitre
D15 Štatút Univerzitnej rady kvality na SPU v Nitre
http://is.uniag.sk/dok_server/slozka.pl?id=6065;download=7678;z=1;lang=sk
D16 Príručka kvality pre SPU v Nitre
http://is.uniag.sk/dok_server/slozka.pl?id=6065;download=6653;z=1;lang=sk
D17 Štatút a rokovací poriadok komisie
http://is.uniag.sk/dok_server/slozka.pl?id=6065;download=7678;z=1;lang=sk
D18 Rokovací poriadok Akademického senátu SPU v Nitre
http://is.uniag.sk/dok_server/slozka.pl?id=5081
D19 Správy o vzdelávacej činnosti http://www.uniag.sk/sk/spravy-o-vzdelavacej-cinnosti/
D20 Správy o výsledkoch vedecko-výskumnej činnosti http://www.uniag.sk/sk/spravy_VVC/
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Kritérium 1

D21 Vnútorný systém kvality vypracovaný podľa STN EN ISO 90001:2009 na SPU v Nitre
http://www.uniag.sk/sk/kvalita-vzdelavania/
D22 Štatút Univerzitnej rady kvality na SPU v Nitre
http://is.uniag.sk/dok_server/slozka.pl?id=6065;download=7678;z=1;lang=sk
D23 Smernica na priebežné zisťovanie a vyhodnocovanie úrovne kvality nadobúdania vedomostí
a rozvoja zručností na SPU V Nitre http://www.uniag.sk/sk/kvalita-vzdelavania/
D24: Erasmus+ bilateráne zmluvy https://www.uniag.sk/sk/mobility-bilateralne-zmluvy/
D25 Kolektívna zmluva na roky 2016 - 2018
https://www.uniag.sk/tl_files/download/Pictures/odbory_pic/Dokumenty/Kolektivna%20zmluva
%20a%20dodatky/kolektivna_2016_final_podpisy.pdf
D 26 Politika kvality http://www.uniag.sk/sk/kvalita-vzdelavania/
D 27 Ciele kvality http://www.uniag.sk/sk/kvalita-vzdelavania/
D28 Systém vnútorného zabezpečovania kvality vzdelávania na základe európskych noriem a
smerníc aplikovaných na podmienky SPU v Nitre http://www.uniag.sk/sk/kvalita-vzdelavania/
D 29 Aktualizácia dlhodobého zámeru SPU v Nitre (http://www.uniag.sk/sk/dlhodoby-zamerspu/
D30 Výročné správy o činnosti SPU v Nitre (http://www.uniag.sk/sk/vyrocne-spravy /)
D31 Kariérne centrum SPU http://www.uniag.sk/sk/karierne-centrum-98/
D32 Etický kódex zamestnancov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre:
verejný dokumentový server v časti Úradná tabuľa SPU:
https://is.uniag.sk/dok_server/dokumenty_cteni.pl?id=1820;dok=17303;lang=sk

Subkritérium
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
Priemer za kritérium

Bodové hodnotenie
45,00
61,00
57,00
66
57,25
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Kritérium 1

Kritérium 1:

Vodcovstvo

Hodnotenie: Posúďte, čo robí vodcovstvo organizácie, aby:
1.1. Poskytlo organizácii smer rozvojom poslania, vízie a hodnôt
Vodcovstvo univerzity predstavuje rektor, prorektori, kvestorka a na úrovni fakulty dekan
prodekani a tajomník. Strategickým a kľúčovým dokumentom pre vodcovstvo je DDZ, ktorý bol
vypracovaný pre roky 2008 - 2015 a následne pre obdobie rokov 2016 - 2022 (D1). Na jeho
príprave sa podieľali rektor, prorektori a vedúci celoškolských pracovísk, bol prerokovaný vo
vedení a KR a schválený v AS SPU. Poslanie a vízia rešpektuje potreby všetkých
zainteresovaných strán. VR tiež prerokovala DDZ a v zmysle legislatívy k nemu zaujala
stanovisko SR. Plnenie DDZ je každoročne hodnotené a aktualizované na nasledujúci rok
a opätovne prerokovávané v uvedených orgánoch. V KR majú zástupcu študenti i zamestnanci
(reprezentant UO OZ PŠaV), prostredníctvom ktorých získavajú informácie o vízii a hodnotách
SPU (D2). Jednotlivé úlohy sú v DDZ hierarchizované vo vzťahu na strategické ciele
vyplývajúce z jednotlivých kľúčových činností univerzity a jej fakúlt. Stratégia DDZ SPU je
premietnutá do DDZ fakúlt a pracovísk univerzity, ako aj do cieľov pre kľúčové a doplnkové
aktivity. Na základe výsledkov hodnotenia plnenia DDZ a vo výročných správach sa stanovujú
konkrétne úlohy na príslušný rok pre jednotlivé činnosti a pracoviská (D1, D2, D6, D29, D30).
V súlade so zadefinovanou víziou vodcovstvo SPU podporuje
a koordinuje domáci
a medzinárodný výskum a kvalitu vzdelávania ako súčasť hodnotového systému SPU, pričom
dbá na dodržiavanie všeobecných hodnôt, ktorých princípy sú zakomponované vo vnútorných
predpisoch (D1).
Vodcovia komunikujú o poslaní, vízii, strategických a operatívnych cieľoch so zamestnancami a
externými ZS a prerokúvajú ich názory a návrhy na zasadnutiach samosprávnych orgánov SPU
(D2, D5). Smerom k ZS sú tieto návrhy komunikované na spoločných pracovných poradách
vedúcich súčastí SPU (D5). Vodcovstvo informuje o schválenom poslaní, vízii a strategických
cieľoch zamestnancov organizácie na zasadnutiach akademickej obce min. 1x do roka (D2)
a širokú odbornú verejnosť prostredníctvom webovej stránky SPU a prostredníctvom
univerzitného časopisu Poľnohospodár (D11).
Prostredníctvom kontroly plnenia stanovených uznesení a analýzy faktorov vonkajšieho
prostredia sa sleduje potreba organizácie reagovať na zmeny akreditáciou nových študijných
programov podľa požiadaviek trhu práce. Tvorba nových foriem vzdelávania je v súlade
s demografickým vývojom a spoločenskou požiadavkou (D19). Aktualizácia a dopĺňanie
vnútorných predpisov SPU, ktoré odrážajú politické, ekonomické zmeny spoločnosti sa realizuje
priebežne (D13).
Vodcovstvo zriadilo kontakt pre prijímanie podnetov o korupčnom správaní sa zamestnancov
SPU a informovalo všetky ZS prijatím špecifického vnútorného predpisu (D14). Okrem toho
manažment SPU odovzdáva každoročne majetkové priznania v zmysle Zákona č. 357/2004 Z.z.
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
Vzájomná dôvera medzi manažérmi a zamestnancami je budovaná na formálnych a
neformálnych vzťahoch. Zamestnanci sa majú možnosť vyjadriť k práci vodcovstva
prostredníctvom Útvaru kontroly SPU, na zasadnutiach UO OZ PŠaV, na neformálnych
stretnutiach zamestnancov pri celouniverzitných športových a spoločenských akciách (konkrétne
uvedené v subkritériu 3.3).
Vodcovstvo prijíma manažérske rozhodnutia na základe stanovísk stáleho poradného orgánu
rektora (KR), užšieho poradného orgánu (Vedenie SPU), operatívneho orgánu (porada
s prorektormi SPU) a ad hoc poradných orgánov, ktorých členmi sú zamestnanci SPU (D2). Na
SPU je zriadená URK, ktorá prispieva k posilňovaniu vzájomnej dôvery, lojálnosti a rešpektu
medzi vodcami/ manažérmi/zamestnancami (D15).
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Hodnoty SPU sú zadefinované v DDZ (D1) a v súvislosti s nimi bol prijatý Etický kódex
zamestnancov SPU v Nitre, ktorý formuluje normy a zásady očakávaného správania sa
zamestnancov organizácie (D32).
1.2. Manažovalo organizáciu, jej výkonnosť a trvalé zlepšovanie
Rektor SPU v Nitre schválil dňa 17. 12. 2012 Príručku kvality pre SPU v Nitre (D16), ktorá
obsahuje mapu procesov a definuje hlavné, manažérske a podporné procesy a ich vzájomné
väzby. V roku 2014 bol vypracovaný Vnútorný systém kvality vypracovaný podľa STN EN ISO
9001:2009 na SPU v Nitre (D21), ktorý je záväzný pre všetky fakulty a organizačné útvary.
Štruktúra vnútorného systému je v súlade s normou STN EN ISO 9001:2009. V prílohe
vnútorného systému je uvedená Politika kvality (D26), ktorá bola schválená rektorom SPU
v Nitre dňa 1. 9. 2014. V súlade s prijatou politikou kvality boli stanovené Ciele kvality (D27),
ktoré boli schválené URK 10. 4. 2014. Politika a ciele kvality sa aktualizujú každé dva roky.
Aby univerzita mohla trvalo zlepšovať kvalitu a flexibilitu vzdelávacieho procesu v rámci
európskeho priestoru, vypracoval sa Systém vnútorného zabezpečovania kvality vzdelávania na
základe európskych noriem a smerníc aplikovaných na podmienky SPU v Nitre (ESG) (D28).
Manažérske štruktúry vychádzajú zo zákonom stanovených orgánov akademickej samosprávy.
Vrcholový manažment využíva vyššie uvedený systém zabezpečovania kvality vzdelávania
(ESG). Účelom je zlepšiť vzdelávanie študentov a preukázať svoju kvalitu doma i na
medzinárodnej úrovni. Na úrovni univerzity má hlavnú zodpovednosť za ESG rektor.
Vymenoval URK, ktorú vedie prorektorka pre vzdelávanie a ECTS a bola vytvorená funkcia
univerzitného manažéra pre kvalitu. Na úrovni fakúlt nesú zodpovednosť za ESG dekani, ktorí
pre svoje fakulty menovali FRK pod vedením prodekanov pre vzdelávanie a fakultné KSP
(D17). Vodcovstvo SPU vytvorilo úrovne manažérskych štruktúr tak, aby orgány akademickej
samosprávy mohli efektívne plniť svoje úlohy (D2, D5).
Rozhodovacie procesy vrcholového manažmentu sú upravené vnútornými predpismi SPU.
Fungovaním hierarchicky usporiadaných úrovní manažérskych štruktúr (rektor – prorektori –
kvestor – dekani – vedúci celoškolských pracovísk) sú zabezpečené potreby a očakávania ZS.
Dôležité materiály predkladané na zasadnutiach Vedenia SPU a KR sú zasielané všetkým
členom v dostatočnom predstihu na pripomienkovanie. Na zasadnutia KR sú prizývaní aj
manažér pre kvalitu, zástupca študentov a zástupca OZ PŠaV (D2).
Vodcovia identifikovali a stanovili priority pre potrebné zmeny v rámci DDZ (D1). Každá oblasť
zámeru obsahuje strategický cieľ, ktorého plnenie je monitorované manažmentom relevantného
pracoviska. Vodcovia SPU schválili systemizáciu pracovných miest, čím flexibilne reagujú na
potrebné zmeny pri napĺňaní strategických cieľov SPU (D5, D18).
Hlavným poslaním SPU je vzdelávanie zákazníkov/študentov podporené v súlade s najnovšími
poznatkami vedy. V súlade s touto prioritou vodcovia pravidelne monitorujú uplatniteľnosť
svojich absolventov na trhu práce (D19). Vo vzťahu k zamestnancom sú merateľnými výstupmi
najmä počet publikácií a počet vedeckých projektov (D20). Interným sebahodnotením
vzdelávacieho procesu na univerzite je každoročná evaluácia vzdelávania na jednotlivých
fakultách a univerzite, v rámci ktorej sa analyzujú silné a slabé stránky vzdelávacieho procesu
s následným prijatím opatrení na zvýšenie kvality poskytovaného vzdelávania študentov (D22,
D23).
SPU používa manažérsky informačný systém (IS), ktorý je inovovaný na základe výsledkov
monitorovania strategických a operatívnych cieľov SPU. IS zahŕňa publikovanie a
aktualizovanie vnútorných predpisov, informovanie verejnosti a obsahuje kompetencie
manažmentu vo vzdelávaní a výskume. Kompetencie sú presne zadefinované pre jednotlivé
úrovne manažmentu (rektor - prorektor/prodekan - vedúci katedry/pracoviska pedagóg/výskumník). Fungovanie kompetencií je neustále monitorované a prehodnocované.
SPU má zavedený systém e-governmentu formou intranetu, kde sa zverejňujú vnútorné predpisy
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a dokumenty, informácie o výberových konaniach a pod. Komunikáciu medzi manažmentom,
pedagógmi a študentami, ako aj medzi všetkými zamestnancami umožňuje univerzitný emailový systém. SPU tiež podporuje využívanie e-learningu v prostredí Moodle.
SPU vytvorila Útvar štrukturálnych fondov EÚ, kde pôsobí projektový manažér pre projekty
riešené v rámci ŠF EÚ. Tento útvar zabezpečuje tímovú prácu odborníkov zo všetkých pracovísk
SPU pri príprave projektov. Od roku 2015 je na SPU zriadená Kancelária Horizont 2020,
v ktorej pôsobia dvaja projektoví manažéri koordinujúci prácu tímov na príprave
medzinárodných výskumných projektoch (D5).
Racionálna komunikácia je podstatným faktorom pre kvalitnú spoluprácu všetkých úrovní
manažmentu. Je základom pre dobrú informovanosť zamestnancov, ktorá sa realizuje
flexibilným umiestňovaním informácií na webstránke univerzity a obežníkovými správami v IS.
Okrem elektronických foriem informovanosti SPU využíva priestor pre informovanie aj na
zasadnutiach akademickej samosprávy a na zhromaždeniach akademickej obce (D2).
Vodcovstvo SPU sústavne realizuje organizačné zlepšenia reagovaním na spoločenské výzvy,
preto vytvorilo Transferové centrum zamerané na kooperáciu s agropotravinárskym sektorom,
ktoré popularizuje a transferuje inovatívne poznatky a technológie do hospodárskej praxe (D2).
Vodcovstvo komunikuje so zamestnancami a relevantnými ZS o dôvodoch zmien. Analyzuje
iniciované zmeny z hľadiska ich efektívnosti. V prijatých uzneseniach ukladá konkrétne
povinnosti zodpovedným zamestnancom a uznesenia vyhodnocuje. Po schválení prijatých zmien
o nich rektor SPU informuje akademickú obec na zasadnutiach AS SPU.
1.3. Motivovalo a podporovalo zamestnancov v organizácii a pôsobilo ako vzor správania
Formálni vodcovia sledujú hodnotenie SPU rankingovými agentúrami a motivujú zamestnancov
zlepšovať sa v publikačnej a projektovej činnosti i v jazykových kompetenciách. Neformálni
vodcovia sú najmä úspešní projektoví manažéri, ktorí svojím osobným príkladom motivujú
ostatných zamestnancov participovať na príprave ďalších projektov a tiež garanti študijných
programov vyučovaných v cudzom jazyku. Svojím osobným príkladom podporujú ostatných
zamestnancov v procese internacionalizácie vzdelávania (D10, D19).
Vodcovia podporujú vzájomnú dôveru a rešpekt v duchu hodnôt demokracie, humanizmu a
tolerancie a vedú zamestnancov k tvorivému mysleniu a práci. Snažia sa zamedziť akejkoľvek
diskriminácii (D6).
Pravidelnosť informovania zamestnancov je zabezpečená harmonogramom zasadnutí orgánov
SPU. Konzultácie o kľúčových otázkach sú zabezpečené na úrovni fakultných orgánov, ktoré
prenášajú požiadavky vrcholovému manažmentu na úroveň fakúlt. Rektor SPU v prípade
kľúčových otázok iniciuje mimoriadne zasadnutia AS SPU a akademickej obce.
Vodcovia motivujú zamestnancov k plneniu ich povinností vytváraním vhodného pracovného
prostredia. Realizujú tzv. politiku otvorených dverí s cieľom podpory zamestnancov a budovania
vzájomnej dôvery so zamestnancami. Dbajú na technické a špičkové laboratórne vybavenie
pracovísk v záujme rozvoja univerzity, dôkazom čoho sú projekty rozvoja infraštruktúry
financované zo ŠF (D1) a mobility zamestnancov na zahraničné stáže a konferencie (D24).
Zamestnanci sú motivovaní k iniciatívam aj tým, že vodcovia vopred informujú intranetom
o programe zasadnutí akademických orgánov. Zamestnanci pracovísk univerzity sú zastúpení
volenými členmi v AS SPU. Spätnú väzbu o iniciatívach získavajú jednak prostredníctvom nich,
jednak možnosťou zúčastniť sa na zasadnutí AS.
Rektor deleguje čiastkovú zodpovednosť, kompetencie a právomoci na prorektorov. Na úrovni
fakúlt ich dekani delegujú na prodekanov. Aj ďalší zamestnanci sú poverovaní prácou
v poradných orgánoch vodcovstva, pričom osobne zodpovedajú za plnenie zverených úloh
a informujú o ich plnení na zasadnutiach vrcholového manažmentu. Uznesenia o plnení úloh sa
pravidelne vyhodnocujú.
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SPU stimuluje zamestnancov ku kariérnemu rastu, vytvára systemizované miesta profesorov
a docentov (D2). Realizuje vzdelávanie v oblasti informačných technológií a jazykových
kompetencií, ktoré sú určené pre nepedagogických i pedagogických zamestnancov
predovšetkým prostredníctvom vzdelávacích projektov podporených zo ŠF (D1).
Vodcovia reagujú na konštruktívnu spätnú väzbu. Na každom zasadnutí KR je v programe
priestor pre námety zamestnancov, ktoré prezentujú jeho členovia. Zápis z KR sa posiela
intranetom všetkým členom, ktorí potom informujú o stanovisku vodcovstva k návrhom
predložených zamestnancami.
Jednotlivci sú odmeňovaní za svoju prácu mzdou podľa platového poriadku, osobnými
príplatkami, ako aj odmenami za dosiahnutie vynikajúcich výsledkov. Okrem finančného
ohodnotenia sú jednotlivci a tímy oceňovaní medailami SPU, fakúlt, pamätnými a ďakovnými
listami i uznaniami pri príležitosti rôznych výročí.
Zamestnanci majú možnosť získať od zamestnávateľa príspevok k dôchodkovému zabezpečeniu.
Každoročne majú možnosť zúčastniť sa relaxačno-rehabilitačných pobytov v zmysle Kolektívnej
zmluvy (D25). SPU zamestnáva osoby so zníženou pracovnou schopnosťou a vytvára im vhodné
pracovné podmienky (D25).
1.4. Manažovalo efektívne vzťahy s politickými predstaviteľmi a ostatnými ZS
Prehľad ZS SPU je charakterizovaný v úvodnej schéme v subkritériu 2.1. SPU vo svojom
hlavnom programovom dokumente DDZ implementuje potreby ZS a aktualizuje ho (D1).
Zástupcovia ZS sa zúčastňujú na zasadnutiach SR, rozšírenej VR, ako i na neformálnych
stretnutiach s vodcovstvom SPU (napr. na spoločensko-kultúrnych, športových a slávnostných
podujatiach organizovaných univerzitou).
Vodcovstvo SPU podporuje slobodný dialóg, prispieva k rozvoju vzdelanosti, vedy, kultúry a
zdravia pre blaho celej spoločnosti, čím prispieva k rozvoju vedomostnej spoločnosti. Dáva
priestor významným osobnostiam uskutočniť výberové prednášky na pôde univerzity (napr.
prednášky úspešných absolventov pôsobiacich v praxi či politike na významných postoch,
motivačné prednášky reprezentantov národných i zahraničných inštitúcií a pod.), realizuje
kultúrno-spoločenské podujatia pre verejnosť (Nitrianske univerzitné dni, Akademická Nitra)
a podporuje šport na univerzite (Slávia SPU Nitra). Svojou autoritou a poslaním výrazne
ovplyvňuje definovanie budúcich zámerov a politík verejných autorít. SPU formuluje a
aktualizuje svoje ciele a úlohy v súlade s programovými dokumentmi Vlády SR (Programové
vyhlásenie vlády SR) v oblasti vzdelávania a výskumu. Spolupracuje s príslušnými
ministerstvami, okresnými úradmi a územnými samosprávami. Aktívne reaguje na výzvy
ministerstiev a zapája sa do projektov.
Systém manažérstva SPU zapája politické a iné ZS do vlastného rozvoja vytváraním podmienok
pre ich členstvo vo VR či SR, v komisiách pre štátne skúšky a v poradných orgánoch rektora.
Odborníci zo ZS sú pravidelne pozývaní na pôdu univerzity prezentovať a diskutovať o
odborných témach a sú pozývaní na významné slávnostné podujatia (otvorenie akademického
roka, výročia založenia univerzity/fakúlt, udeľovanie titulov doctor honoris causa a pod.).
Naopak, vodcovstvo SPU navrhuje a deleguje svojich zamestnancov napr. do Akreditačnej
komisie alebo do komisií pre posudzovanie projektov.
SPU vytvorilo Kanceláriu komunikácie a práce s verejnosťou, ktorá je riadená priamo
rektorom. Udržiavanie proaktívnych vzťahov sa realizuje podporou verejnoprospešných aktivít
v spolupráci s tretím sektorom. Pri univerzite pôsobí Folklórny súbor Zobor, ktorý reprezentuje
univerzitu a tiež prispieva k udržovaniu partnerstiev s dôležitými ZS (absolventi, zástupcovia
verejnej správy a pod.). Podniky sú motivované rozvíjať partnerstvo s SPU uzatváraním dohôd
o spolupráci a prípravou spoločných projektov. SPU podporuje členstvo svojich zamestnancov
v profesijných združeniach a vyhodnocuje zapojenosť jednotlivcov i tímov (D20).
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SPU sa prostredníctvom tímov svojich zamestnancov zúčastňuje na činnosti domácich
i medzinárodných konzorcií i partnerstiev. Rektor/dekani sú členmi Klubu rektorov/dekanov
a SPU má svojich reprezentantov v Rade VŠ, redakčných radách vedeckých časopisov, ako aj vo
vedeckých výborov domácich a zahraničných konferencií.
SPU prostredníctvom Kancelárie pre komunikáciu a prácu s verejnosťou prezentuje svoje
výsledky, dostáva sa do podvedomia uchádzačov o štúdium, udržuje kontakty s absolventmi
SPU. Univerzitný časopis Poľnohospodár pravidelne informuje verejnosť o dôležitých aktivitách
univerzity a jej spolupráci so ZS. SPU pravidelne organizuje dni otvorených dverí pre
uchádzačov o štúdium i pre verejnosť. Každoročne organizuje Nitriansku letnú univerzitu
v spolupráci s UKF a mestom Nitra. Dlhodobo poskytuje rôzne formy ďalšieho vzdelávania pre
odbornú i laickú verejnosť a aktívne reaguje na projektové výzvy v tejto oblasti (D19).
SPU realizuje cielený marketing vo vzťahu k ZS prostredníctvom propagácie univerzity a jej
študijných programov na stredných školách, na vzdelávacích veľtrhoch, ako aj prostredníctvom
sústavnej propagácie na webovej stránke a sociálnych sieťach či distribúciou propagačných
materiálov a univerzitného časopisu Poľnohospodár. SPU zriadilo Kariérne centrum, ktoré je v
pôsobnosti Kancelárie celoživotného vzdelávania a ktoré každoročne organizuje Deň kariéry
SPU (D31).
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Kritérium 2:

Stratégia a plánovanie

Silné stránky:
 vypracovaný strategický dokument DDZ na roky 2008 - 2015 a 2016 - 2022, jeho
každoročná kontrola a aktualizácia,
 každoročne vypracovaná Výročná správa o činnosti SPU a Výročná správa o hospodárení
SPU, ktoré reflektujú plnenie strategických i čiastkových cieľov DDZ,
 vypracovaný Plán verejného obstarávania tovarov, služieb a prác, jeho každoročná
kontrola a aktualizácia,
 vypracovávanie ročných správ za kľúčové oblasti činnosti univerzity a jej súčastí, ktoré
analyzujú uplynulé obdobie a stanovujú ciele pre budúce obdobie v zmysle DDZ.
Oblasti na zlepšovanie:
 tvorba a podpora koordinovanej spolupráce a jej motivovanie medzi pracoviskami SPU a
ZS,
 efektívnejšie prepojenie hlavných činností univerzity v oblasti plánovania a financovania,
 analyzovanie a hodnotenie potrieb a očakávaní zainteresovaných strán vo vzťahu ku
tvorbe stratégií.
Dôkazy:
D1 Dlhodobý zámer Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na roky 2008 – 2015 a na
roky 2016 – 2022 a hodnotenie a aktualizácia v jednotlivých rokoch
http://www.uniag.sk/sk/dlhodoby-zamer-spu/;
http://is.uniag.sk/dok_server/slozka.pl?id=5074;zobraz=1;;on=0
D2 Aktualizácia dlhodobého zámeru SPU v Nitre http://www.uniag.sk/sk/dlhodoby-zamer-spu/
D3 Štatút SPU v Nitre http://is.uniag.sk/dok_server/slozka.pl?id=9049
D4 Pracovný poriadok SPU v Nitre http://is.uniag.sk/dok_server/slozka.pl?id=5078
D5 Organizačný poriadok SPU v Nitre http://is.uniag.sk/dok_server/slozka.pl?id=5079
D6 Výročné správy o činnosti SPU v Nitre http://www.uniag.sk/sk/vyrocne-spravy/
D7 Dokumenty Vedeckej rady SPU v Nitre http://www.uniag.sk/sk/dokumenty-vedeckej-rady/
D8 Správna rada SPU v Nitre - dokumenty a správy http://www.uniag.sk/sk/spravna-rada/;
Štatút Správnej rady SPU v Nitre http://is.uniag.sk/dok_server/slozka.pl?id=9049
D9 Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov,
pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich
zamestnancov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
http://is.uniag.sk/dok_server/slozka.pl?id=5077
D10 Výskumné centrum AgroBioTech http://www.agrobiotech.sk/
D11 Univerzitný časopis Poľnohospodár http://www.polnohospodar.sk/
D12 Hodnotenia fakúlt vysokých škôl v jednotlivých rokoch - Ranking fakúlt vysokých škôl v SR
na základe porovnania ukazovateľov kvantity a kvality vzdelávania a výskumu, ktoré zverejňuje
Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA)
http://www.arra.sk/sites/arra.sk/files/file/ARRA_Sprava_2015.pdf
D13 Smernica 1/2016 Legislatívne pravidlá prípravy vnútorných predpisov SPU, Organizačný
poriadok SPU v Nitre http://is.uniag.sk/dok_server/slozka.pl?id=5079
D14 Excelentné pracoviská http://www.uniag.sk/sk/excelentne-pracoviska/
D15 Kolektívna zmluva na roky 2013-2015 http://www.uniag.sk/sk/Dokumenty/
D16 Kolektívna zmluva na roky 2016-2018 http://www.uniag.sk/sk/kolektivna-zmluva/
D17 Zásady volieb do AS SPU v Nitre http://is.uniag.sk/dok_server/slozka.pl?id=6865
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D18 Rokovací poriadok Akademického senátu SPU v Nitre
http://is.uniag.sk/dok_server/slozka.pl?id=5081
D19 Správy o vzdelávacej činnosti http://www.uniag.sk/sk/spravy-o-vzdelavacej-cinnosti/
D20 Správy o výsledkoch vedecko-výskumnej činnosti http://www.uniag.sk/sk/spravy_VVC/
D21 Smernica č. 4/2016 o verejnom obstarávaní civilných zákaziek a koncesií v podmienkach
Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
https://is.uniag.sk/auth/dok_server/slozka.pl?ds=1;id=19204
D22 Kvalita vzdelávania na SPU v Nitre http://www.uniag.sk/sk/kvalita-vzdelavania/ (Štatút
Univerzitnej rady kvality na SPU v Nitre, Príručka kvality pre SPU v Nitre, Politika kvality a iné
materiály)
D23 Smernica na priebežné zisťovanie a vyhodnocovanie úrovne kvality nadobúdania vedomostí
a rozvoja zručností na SPU V Nitre http://www.uniag.sk/sk/kvalita-vzdelavania/
D24 Program hospodárskeho a program sociálneho rozvoja mesta Nitra na roky 2015 - 2023
https://www.nitra.sk/zobraz/sekciu/phsr
D25 Program rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja
https://www.unsk.sk/zobraz/sekciu/dokumenty-regionalneho-rozvoja
D26 Erasmus+ bilateráne zmluvy https://www.uniag.sk/sk/mobility-bilateralne-zmluvy/
D27 Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov https://www.portalvs.sk/sk/dokumenty-nastiahnutie/2
D28 UIS – projekty na SPU v Nitre http://is.uniag.sk/vv/projekty.pl
D29 Univerzitná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri SPU v Nitre
http://www.uniag.sk/sk/Dokumenty/
D30 Výročné správy celoškolských pracovísk http://www.slpk.uniag.sk/sk/dokumenty/;
(Slovenská poľnohospodárska knižnica Centrum informačno-komunikačných technológií,
Centrum univerzitného športu, Študentské domovy, Botanická záhrada, Vydavateľstvo SPU,
Znalecký ústav, Vysokoškolský poľnohospodársky podnik – k nahliadnutiu na R – SPU)
D31 Správa o udržateľnosti projektov riešených zo Štrukturálnych fondov EÚ na SPU v Nitre
http://www.uniag.sk/tl_files/download/dokumenty/vyrocne%20spravy/Sprava%20o%20udrzatel
nosti%20projektov%20SF%202015.pdf
D32 Podklady odovzdané ku Komplexnej akreditácii za univerzitu a fakulty (k nahliadnutiu na
R-SPU)
D33 Zápisnice Vedenia SPU v Nitre (k nahliadnutiu na R-SPU)
D34 Zápisnice zo zasadnutí Kolégia SPU v Nitre (k nahliadnutiu na R-SPU)

Subkritérium
2.1
2.2
2.3
2.4
Priemer za kritérium

Bodové hodnotenie
41
58
62
50
52,75
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Kritérium 2:

Stratégia a plánovanie

Hodnotenie: Zvážte, čo organizácia robí, aby:
2.1. Zhromažďovala informácie týkajúce sa súčasných a budúcich
zainteresovaných strán, rovnako ako relevantné manažérske informácie

potrieb

Relevantné zainteresované strany a spôsob ich komunikácie s SPU sú uvedené v tab. 1
Tabuľka 1 Zadefinované ZS a spôsob komunikácie potrieb
ZS
Spôsob komunikácie potrieb
Zriaďovateľ, orgány štátnej
SPU sleduje vyjadrenia a vyhlásenia hlavne MŠVVaŠ SR,
správy a politické štruktúry,
MPaRV SR. Mnohí pracovníci sú členmi
ministerstvá SR
komisií, poradných orgánov jednotlivých inštitúcií.
Zákazníci: študenti
Zástupcovia študentov sú členmi samosprávnych orgánov
(AS SPU a fakúlt), kde majú možnosť vyjadriť sa
a prednášať pripomienky. Študenti sa vyjadrujú k celkovej
činnosti SPU prostredníctvom dotazníkov, schránky a pod.
Potenciálni zákazníci: stredné
Dlhodobé vzťahy sú založené na priestorových a osobných
školy a ich študenti
väzbách, ako aj na základe pozitívnych skúseností
absolventov. Aktivitami sú pravidelné propagačné
návštevy reprezentantov SPU a jej fakúlt v regiónoch,
projekt Mini Erasmus (pobyt stredoškolských študentov na
SPU, účasť na dňoch otvorených dverí, olympiády,
odborné praxe a pod.).
Dodávatelia: subjekty
Pracovné porady, výstavy, prezentácie, konferencie,
komerčnej sféry, výskumné
semináre, členstvo vo vedeckých a redakčných radách,
inštitúcie a partnerské univerzity odborových komisiách, štátnicových komisiách a pod.
doma i v zahraničí
Zamestnanci: vysokoškolskí
Formálna komunikácia - akademická obec, pracovné
učitelia, odborní zamestnanci,
porady;
výskumní zamestnanci,
Neformálne stretnutia – Vianočný dar, Celouniverzitný
administratívni zamestnanci,
športový deň, Nitrianske univerzitné dni, Akademický ples
prevádzkoví zamestnanci
nitrianskych univerzít, Piknik, atď.
Partneri (domáci a zahraniční):
Formálne (pracovné/odborné) a neformálne stretnutia (viď
partnerské univerzity,
Kritérium 4)
vedeckovýskumné a odborné
organizácie, komerčná sféra,
bývalí absolventi, štátne
organizácie
Mesto Nitra a NSK
Neformálne spoločenské aktivity – Nitrianske univerzitné
dni (jar, jeseň), Akademický ples nitrianskych univerzít,
Piknik, Akademická Nitra, športové aktivity a iné (v
niektorých ako spoluorganizátori), členstvo v SR a v
poradných orgánoch; poradenstvo a členstvo v autorských
kolektívoch PHSR a projektoch RIS.
Cieľom SPU je naplniť záujmy a potreby ZS v zmysle ich požiadaviek v súlade s plnením
poslania organizácie a DDZ SPU (D1, D2, D4, D5, D8). Informácie o súčasných a budúcich
potrebách ZS univerzita zhromažďuje prostredníctvom účasti svojich zástupcov na činnosti
profesijných združení, zastupiteľských organizácií a záujmových skupín, ako aj na vedeckých,
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výskumných a spoločenských akciách. SPU sleduje skúsenosti iných univerzít a fakúlt doma i v
zahraničí a rozhoduje o prijatí inovatívnych prístupov (D20).
Zamestnanci majú možnosť vyjadriť sa prostredníctvom schránky dôvery, e-schránok, e-mailov,
sociálnych sietí, dotazníkovou formou, na stretnutiach s vedením univerzity, akademickej obce
alebo OZ, ale aj na neformálnych stretnutiach. Priestor na podnety poskytuje aj dvojtýždenník
Poľnohospodár, ktorý vydáva univerzita (D11).
Zriadenie Referátu legislatívy a právnych služieb (D5) viedlo k zabezpečeniu operatívneho
reagovania na zmeny najmä v politicko-právnej a legislatívnej oblasti a má úlohu sledovať
zmeny týkajúce sa najmä akademického prostredia. Jednotlivé špecificky zamerané pracoviská
univerzity sledujú zmeny v oblasti sociálno-kultúrnej, ekologickej, ekonomickej, technologickej,
demografickej a pod. a relevantné informácie sa zapracúvajú do smerníc (D13).
Potreby a očakávania verejnosti sa sledujú v rámci poradenskej činnosti, spolupráce so strednými
školami a zisťovaním účinnosti informačných materiálov. Štatisticky sa sleduje vývoj záujmu o
štúdium (počty uchádzačov, prijatých a zapísaných), počty študentov a ich úspešnosť (plnenie
študijných povinností), uplatnenie absolventov v praxi (D19).
Porady Vedenia, KR a pracovné porady užšieho vedenia zabezpečujú systematické sledovanie a
zhromažďovanie manažérskych informácií. Všetky hodnotiace správy obsahujú SWOT analýzu
a špecifikovanie oblastí na zlepšenia a príslušné úlohy (D1, D19, D20, D30).
2.2. Rozvíjala stratégiu a plánovanie, berúc do úvahy zhromaždené informácie
Zhromaždené informácie od ZS sa prenášajú do strategických (dlhodobých a strednodobých) a
operatívnych cieľov a činností univerzity (D1). Aktualizácie DDZ sa prenášajú do kľúčových
činností SPU (D2, D6, D19, D20), prerokovávajú sa a schvaľujú v samosprávnych orgánoch
(D5, D7, D18) a sú zverejnené na webovom sídle SPU a fakúlt s cieľom oboznámiť ZS. AS SPU
(D17, D18), SR SPU (D8) a VR SPU (D7) participujú na plánovaní a tvorbe stratégie SPU
prerokovávaním a vyjadrením sa ku strategickým materiálom.
Hodnotenie úloh a výstupov v oblasti pedagogickej alebo vedecko-výskumnej a umeleckej
činnosti, rozvoja, hospodárenia, služieb, ľudských zdrojov, externých vzťahov je každoročne
súčasťou správ týchto kľúčových činností, ktoré sa prerokovávajú vo vedení, na kolégiách, vo
VR, na stretnutiach s akademickou obcou (D27) a SPU informuje o nastavených úlohách
prostredníctvom webu a prostredníctvom vedúcich pracovníkov ZS. Vodcovstvo
prostredníctvom získaných finančných zdrojov plní strategické a čiastkové ciele DDZ (D6, D19,
D20). Súčasťou stratégie je aj zabezpečenie ľudských zdrojov – systemizácia pracovných miest
a uplatňovanie systému výberových konaní na funkčné miesta pedagógov, ale aj vedúcich
pracovníkov (D9, D33, D34).
Významným zdrojom plánovania a získavania finančných zdrojov na rozvojové aktivity sú v
súčasnosti ŠF EÚ (D31). Predstavujú dôležitý zdroj financovania na modernizáciu, zlepšenie
infraštruktúry univerzity, na výskum, vývoj a vzdelávanie (D10, D14) a na rozširovanie okruhu
ZS.
Každoročne aktualizovanou úlohou na úrovni jednotlivých fakúlt je stanovovanie plánu počtu
prijímaných študentov na nasledujúci akademický rok, zohľadňujúc finančné zdroje fakulty,
požiadavky ZS, ako aj spoločné kapacity univerzity (administratívne priestory, učebne). Plán
fakulty je schvaľovaný AS fakulty a univerzity (D33, D34).
Politika spoločenskej zodpovednosti SPU sa realizuje prostredníctvom efektívneho budovania
vzájomných vzťahov so ZS, ktoré prispievajú k zvýšeniu dôveryhodnosti, udržateľnosti a
zlepšovania aspektov spoločenskej zodpovednosti. Dôraz je kladený predovšetkým na
dodržiavanie ľudských práv, starostlivosť o zamestnancov a rovnocenný prístup k nim, na
celoživotné vzdelávanie, prevenciu znečistenia životného prostredia, využívanie obnoviteľných
zdrojov, úsporu energií, vody a ostatných zdrojov, na boj proti korupcii, transparentnosť, kvalitu
produktov a služieb (D1, D2, D4, D6, D9, D15, D16, D21). Spoločenská zodpovednosť prináša
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zlepšenie z hľadiska riadenia rizík, úspor nákladov, vzťahov so všetkými ZS. Je prioritou pri
VO, VK, čerpaní dotácií (D21). Prenáša sa aj do vedeckého výskumu a zohľadňuje kvalitatívne,
environmentálne aj sociálne hľadiská (D28).
2.3. Komunikovala a zavádzala stratégiu a plánovanie v celej organizácii a pravidelne ju
preskúmavala
Jednotlivé úlohy sú v DDZ hierarchizované vo vzťahu ku strategickým cieľom vyplývajúcim
z kľúčových činností univerzity a jej fakúlt. Plnenie úloh je pravidelne kontrolované
a vyhodnocované na úrovni vedenia univerzity, KR, VR, AS SPU (D30).
Stratégia DDZ SPU je premietnutá do DDZ fakúlt a pracovísk univerzity, ako aj do cieľov pre
kľúčové a doplnkové aktivity. Na základe výsledkov hodnotenia plnenia DDZ a vo výročných
správach sa stanovujú konkrétne úlohy na príslušný rok pre jednotlivé činnosti a pracoviská (D1,
D2, D6, D19, D20).
Zásadné materiály SPU sú zverejnené na web stránke alebo v UIS-e a ZS majú možnosť sa s ich
obsahom oboznámiť. V rámci SPU je organizačne zabezpečený prenos informácií aj
prostredníctvom pracovných stretnutí vodcovstva a manažmentu jednotlivých súčastí SPU,
zameraných na komunikovanie cieľov, plánov a úloh SPU ako aj ich hodnotenie (D33, D34).
Pravidelne komunikujú aj členovia rôznych pracovných komisií menovaných rektorom SPU.
Efektívnym nástrojom stratégie a plánovania na sledovanie a riadenie procesov pedagogickej,
študijnej a výskumnej agendy je UIS. Dlhodobo zavedené metódy na sledovanie, meranie,
pravidelné hodnotenie výkonnosti na všetkých úrovniach SPU umožňujú monitorovanie
implementácie stratégií pre kľúčové oblasti a doplnkové činnosti zadefinované v DDZ.
Jednotlivé aktivity sa v správach porovnávajú medziročne a interpretujú aj vývoj, na základe
čoho sa stanovujú predpoklady pre nasledujúce obdobie a prispôsobujú a aktualizujú sa plány
(D1, D2, D6, D19, D20).
SPU má vypracovaný systém merania výkonnosti na všetkých úrovniach (D35). Výstupy vo
vzťahu ku vstupom sú v jednotlivých správach porovnávané za viacročné obdobie (D19, D20).
Rozvíjanie a implementácia metód na meranie výkonnosti organizácie na všetkých úrovniach je
zabezpečené v kľúčových oblastiach a v doplnkových aktivitách manažmentom univerzity, ale aj
na úrovni jednotlivých pracovísk (D30). Reflektuje vzťah medzi vstupom a výstupom (účinnosť)
a medzi výstupom a dôsledkom (efektívnosť).
Nástrojom na meranie pedagogického výkonu učiteľa je anonymný dotazník, mapujúci
indikátory kvality vzdelávania, ktorým sa získava spätná väzba zo strany študenta. To poskytuje
možnosť analyzovať kvalitu výučby pedagógov, jej zefektívnenie a zlepšovanie didaktickej a
sociálnej kompetenciu učiteľov. Ďalším nástrojom na zlepšenie vzdelávania sú aj hospitácie
(D19).
Externým nástrojom na meranie a porovnanie výkonnosti fakúlt je komplexná akreditácia
univerzity, ako aj ARRA hodnotenie a iné rebríčky univerzít (D12, D20, D32). Aktualizácia ŠP
sa realizuje počas procesu KA, alebo operatívne v prípade objektívnych potrieb (inovácia
vedných odborov, potreby praxe, záujem o ŠP, zmeny kvalifikačnej štruktúry zamestnancov
a z toho vyplývajúce možnosti garantovania) na základe návrhu zmien predloženého garantom
ŠP.
2.4. Plánovala, zavádzala a preskúmavala inovácie a zmenu
SPU vytvára podmienky a je pripravená na rozvíjanie novej kultúry a inovácie v oblasti
vzdelávania (bench learning, moderné formy učiacej sa komunity a pod.). Tento proces sa podľa
možností zároveň premieta i do úpravy aktuálneho rozpočtu organizácie. Dôvodmi pre inováciu
ŠP sú predovšetkým podnety z praxe (formulované napr. členmi SR, VR), zástupcami
spolupracujúcich hospodárskych subjektov a tiež podnety, ktoré sú výsledkom výmeny
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skúseností zamestnancov počas mobilít či výsledkom snahy prenosu tzv. dobrých skúseností
(best practices) v rámci projektov.
SPU má vytvorenú Kanceláriu zahraničných vzťahov a medzinárodných vzdelávacích
projektov, ktorá organizuje mobility študentov, učiteľov a zamestnancov do a zo zahraničia.
Mobilita prináša nové poznatky a skúsenosti a v podstate ide tiež o istú formu bench learningu
(D5, D26).
SPU trvalo umožňuje vzdelávanie zamestnancov (IKT, ECDL, jazykové kurzy) a podieľa sa
intenzívne aj na napĺňaní tzv. tretej úlohy (UTV, VU, NLU) (D20).
Vybudovaním VC ABT a ďalších excelentných pracovísk sú vytvorené podmienky na inovácie
vo vedeckovýskumnej oblasti (D10, D14). Priebežne sa sledujú externé požiadavky na inovácie
a zmeny, ktoré vyplývajú najmä z požiadaviek MŠVVaŠ SR (napr. nové legislatívne normy pre
oblasť vzdelávania, vedy a výskumu), ale aj iné dotýkajúce sa kľúčových a doplnkových oblastí
činností SPU (MPaRV SR, MŽP SR, MH SR a i.). Externé požiadavky na inovácie a zmeny
vyplývajú aj z hodnotení a odporúčaní ARRA a ďalších medzinárodných rebríčkov univerzít
(D12, D20), ako aj z demografického vývoja našej spoločnosti.
Interné indikátory sa systematicky sledujú a vyhodnocujú prostredníctvom ročných hodnotení
oblastí činnosti (D6, D19, D20, D30). Sledovanie indikátorov kvality univerzity sa uskutočňuje v
procese vypracovania samohodnotiacej správy (SPU a fakulty), zostavovania akčného plánu, ale
aj tvorby podkladov pre akreditáciu a hodnotenie študijných programov (D22, D23).
Aktualizované strategické dokumenty a materiály SPU sú zverejnené na web stránke alebo
v UIS-e a ZS majú možnosť sa s ich obsahom oboznámiť. V rámci SPU je organizačne
zabezpečený prenos informácií a priestor na diskusiu o plánovanej modernizácii a inovácii a jej
implementácii s relevantnými ZS aj prostredníctvom pracovných stretnutí vodcovstva
a manažmentu jednotlivých súčastí SPU, cieľom ktorých je komunikovanie cieľov, plánov a úloh
SPU a ich imlementácia (D17, D18).
Na zasadnutiach SR (D8) sa diskutujú otázky o plánovanej modernizácii, inovácii a jej
implementácii vo väzbe na financovanie. SPU je partnerom pre mesto NR a NSK pri tvorbe
strategických materiálov ako konzultant a pri implementácii mnohých inovácií v rámci regiónu
sa priamo podieľa prostredníctvom svojich zamestnancov (D24, D25). MŠVVaŠ SR očakáva
participáciu SPU na tvorbe modernizácií a inovácií aj v celonárodnom kontexte, v dôsledku čoho
sú zamestnanci SPU členmi komisií, poradných orgánov ministerstiev a vlády SR a podieľajú sa
na príprave podkladov pre modernizáciu a inováciu.
Vrcholový manažment sa zaoberá vnímaním, komunikáciou, metodikou, organizáciou a
vyhodnocovaním prechodu univerzity a jej súčastí zo súčasného stavu do stavu definovaného
v DDZ ako vízia a poslanie SPU (D1, D2). Manažérske zmeny predstavujú metodiku
organizačných procesov a riadenia ľudských zdrojov, ktoré zabezpečujú pozitívne výsledky
v jednotlivých oblastiach činností (D5). Systém manažérstva zmeny je zavedený na jednotlivých
manažérskych úrovniach - kontrola plnenia úloh a plánov z uznesení (D33, D34).
Finančné zdroje na implementáciu plánovaných zmien získava univerzita v rámci štátnej dotácie
MŠVVaŠ SR, ďalej z výnosov z vlastných podnikateľských aktivít, z hlavnej nedotačnej
činnosti, z odpredaja majetku a zo zdrojov získaných zo ŠF EÚ (D1, D2, D6, D20, D28, D31).
Strategické zmeny sú presadzované a komunikované prostredníctvom volených zástupcov
akademickej samosprávy (AS SPU, AS fakúlt), ale aj samosprávou zvolených akademických
funkcionárov: rektor, prorektori - vodcovstvo, dekan, prodekani. Všetky návrhy zásadných
zmien sú najprv diskutované v akademickej obci, vrátane zohľadnenia názorov študentov.
Vedenie univerzity, resp. fakúlt pripraví zámer, ktorý môžu základné pracoviská pripomienkovať
a schvaľovanie prebieha systémom zdola – nahor. Väčšina návrhov je predkladaná na verejnú
diskusiu systémom zhora - nadol. Pri zavádzaní zmien sa čiastočne uplatňuje zainteresovanosť
pracovníkov „zdola“, ktorí participujú na celom procese realizácie zmien, čo má pozitívny
dopad na priaznivé prijímanie zmien.
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Podpora využívania nástrojov e-governmentu s cieľom zvýšiť efektívnosť poskytovaných
služieb a zvyšovať transparentnosť a interakciu medzi SPU a ZS prebieha na viacerých
úrovniach. Hlavným nástrojom je UIS zabezpečujúci komunikačný priestor vo vzťahu k procesu
výučby (učitelia – študenti, sledovanie výkonov učiteľov). Zjednodušuje komunikáciu
s kľúčovými ZS (napr. elektronická prihláška na štúdium, centrálny register študentov
a zamestnancov, podmienky pre zamestnancov a elektronická komunikácia – šírenie oznamov,
možnosť reagovania, stravovací systém, vnútrouniverzitné informácie na sieti, register
záverečných prác, register zmlúv, register publikácií a výstupov tvorivých pracovníkov, register
projektov). Medzi ďalšie efektívne nástroje pre komunikáciu ZS patria Sky for bussines a Office
365, ako aj elektronické podávanie žiadostí o projektovú podporu (napr. VEGA, KEGA, APVV,
Horizont 2020, InterReg, Vyšehradský fond, Nórsky finančný mechanizmus). SPU vytvára
podmienky pre dištančné vzdelávanie prostredníctvom systému Moodle sprostredkovávajúceho
vzdelávacie aktivity bez priameho osobného kontaktu učiteľa a študenta (D19, D20).
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Kritérium 3:

Zamestnanci

Silné stránky:
 priaznivý trend vo vývoji kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov, čo sa
prejavilo na úspešnej akreditácii SPU,
 schvaľovanie a aktualizácia systemizácie pracovných miest,
 plánovanie a vyhodnocovanie plnenia kolektívnej zmluvy a ďalších materiálov dotýkajúcich
sa zamestnancov,
 podpora odbornému rastu zamestnancov.
Oblasti na zlepšovanie:
 dopracovanie metodiky pre uskutočňovanie prieskumov o spokojnosti zamestnancov,
 promptne reagovať na novoprijaté legislatívne úpravy a prijímať adekvátne opatrenia,
 rozšírenie e-schránky pre podávanie podnetov zo strany zamestnancov SPU, podnety
pravidelne vyhodnocovať aj za účasti zástupcov odborov.
Dôkazy:
D1 Pracovný poriadok SPU v Nitre http://is.uniag.sk/dok_server/slozka.pl?;id=5078
D2 Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov https://www.minedu.sk/data/att/10198.pdf
D3 Platový poriadok SPU v Nitre https://is.uniag.sk/auth/dok_server/slozka.pl?id=14104
D4 Smernica o podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov na SPU v Nitre
https://is.uniag.sk/auth/dok_server/slozka.pl?ds=1;id=4992
D5 Vnútorný systém kvality vypracovaný podľa STN EN ISO 9001:2009 na SPU v Nitre
https://is.uniag.sk/auth/dok_server/slozka.pl?id=6065
D6 Štatút SPU v Nitre http://is.uniag.sk/dok_server/slozka.pl?;id=5075
D7 Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov,
pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich
zamestnancov SPU v Nitre v znení neskorších dodatkov
http://is.uniag.sk/dok_server/slozka.pl?;id=5077
D8 Kolektívna zmluva na roky 2013 – 2015 v znení neskorších dodatkov
http://is.uniag.sk/dok_server/slozka.pl?;id=8946
D9 Kolektívna zmluva na roky 2016 – 2018 http://is.uniag.sk/dok_server/slozka.pl?;id=19304
D10 Systemizácia pracovných miest SPU v Nitre a systemizácia pracovných miest na
jednotlivých súčastiach univerzity – k nahliadnutiu na R-SPU v Nitre
D11 Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/uvod/legislativa/pracovna-legislativa/zakon553_2003zz.pdf
D12 Všeobecné kritériá na obsadzovanie miest profesorov, docentov a odborných asistentov
https://is.uniag.sk/auth/dok_server/slozka.pl?ds=1;dok=1;id=3164
D13 Konkrétne podmienky na obsadzovanie miest profesorov, docentov a odborných asistentov
na SPU v Nitre https://is.uniag.sk/auth/dok_server/slozka.pl?id=5006
D14 Zákon č. 311/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov – Zákonník práce
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/uvod/legislativa/pracovna-legislativa/zakonnikprace.pdf
D15 Organizačný poriadok SPU v Nitre http://is.uniag.sk/dok_server/slozka.pl?;id=5079
D16 Dlhodobý zámer SPU v Nitre https://www.uniag.sk/sk/dlhodoby-zamer-spu/
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D17 Správy z previerok BOZP a PO v jednotlivých rokoch – k nahliadnutiu na R-SPU v Nitre
D18 Výročná správa SPU v Nitre https://www.uniag.sk/sk/vyrocne-spravy/
D19 Súťaž Vedec roka https://www.uniag.sk/sk/vedec-roka-na-spu/
D20 Správa o výsledkoch vedeckovýskumnej činnosti na SPU
https://www.uniag.sk/sk/spravy_VVC/

Subkritérium
3.1.
3.2.
3.3.
Priemer za kritérium

Bodové hodnotenie
60,00
51,00
50,00
53,66
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Kritérium 3:

Zamestnanci

Hodnotenie: Zvážte, čo robí organizácia, aby:
3.1. Plánovala, riadila a zlepšovala ľudské zdroje transparentne vzhľadom na stratégiu
a plánovanie
Kľúčovým predpokladom plánovania ľudských zdrojov je akreditácia hlavných spôsobilostí
univerzity a zameranie jej vedecko-výskumných cieľov. Systemizáciu pracovných miest (D10)
rieši Štatút SPU (D6), taktiež každá fakulta spracováva a schvaľuje systemizáciu pracovných
miest v samosprávnych orgánoch, t. j. v AS SPU a v AS jednotlivých fakúlt.
Zamestnancami SPU sú vysokoškolskí učitelia, vedeckovýskumní pracovníci, vedúci
zamestnanci, technickí zamestnanci, zamestnanci administratívy a zamestnanci robotníckych
povolaní. Pri obsadzovaní voľných pracovných miest univerzita najprv zverejní na úradnej
výveske internetovej stránky výzvu na obsadenie miesta so špecifikáciou kvalifikačných a
odborných podmienok pre prijatie. Pri výbere, získavaní a rozmiestňovaní zamestnancov
postupuje SPU podľa platných právnych predpisov (D2, D11). Vysokoškolskí učitelia,
vedeckovýskumní pracovníci a vedúci pracovníci sú prijímaní na základe výberového konania
(D7). Zásady výberového konania (D7) súvisia so Všeobecnými kritériami na obsadzovanie
miest profesorov, docentov a odborných asistentov (D12) a Konkrétnymi podmienkami na
obsadzovanie miest profesorov, docentov a odborných asistentov na SPU (D13), ktoré schválila
VR SPU 6. 5. 2015. Vysokoškolskí učitelia sú prijímaní na dobu určitú podľa (D2) a absolvujú
opäť výberové konanie po skončení doby trvania pracovného pomeru. Technickí, administratívni
a robotnícki zamestnanci sú prijímaní na základe pohovorov podľa požiadaviek jednotlivých
pracovísk. Vedúci zamestnanec vypracuje pracovnú náplň, v ktorej je uvedený výstižný popis
pracovných činností. Túto pracovnú náplň dostane každý zamestnanec pri nástupe do práce a pri
každej zmene pracovného zaradenia, prípadne keď sa mu mení rozsah vykonávaných činností.
Zamestnávateľ každoročne vypracováva výročnú správu o činnosti univerzity (D18) (obsahuje
Správu o výsledkoch vzdelávacej činnosti na SPU, Správu o výsledkoch vedeckovýskumnej
činnosti na SPU, Správu o zahraničných vzťahoch SPU, Správu o hospodárení SPU), v ktorej
okrem iného vyhodnocuje aj plnenie úloh vo vzťahu k zamestnancom. Univerzita pri plánovaní
ľudských zdrojov berie do úvahy potreby zamestnancov (úpravu pracovného času, materské
alebo rodičovské dovolenky) a plánuje kurzy a školenia pre zamestnancov. Vedúci zamestnanci
sa zúčastňujú školení pri zmenách legislatívnych predpisov. Univerzita uplatňuje kritériá
odmeňovania, ktoré slúžia ako nástroj spravodlivosti odmeňovania, ohodnotenia a podpory
zamestnancov (D3).
Zamestnávateľ individuálne oceňuje učiteľov, ale aj nepedagogických zamestnancov pri
príležitosti Dňa učiteľov (ďakovný list), hodnotí vynikajúce publikácie zamestnancov a
vyhlasuje súťaž Vedec roka, samozrejmosťou je ich pozývanie na neformálne a teambuldingové
aktivity. Súťaž Vedec roka SPU (D19) má za cieľ oceňovať popredných vedeckých pracovníkov
z oblastí vedy a výskumu, ktoré sú predmetom vedeckovýskumnej činnosti na SPU za prínosy
vedeckého bádania, úspešné práce, významné výstupy z riešených projektov, publikácie s
medzinárodným dopadom, úspešnú medzinárodnú vedeckú spoluprácu, zavádzanie nových
technológií. Súťaží sa v nasledovných kategóriách: 1. Vedec roka, 2. Technológ roka, 3. Mladý
výskumník roka, 4. Vedecký tím roka, 5. Uznanie za celoživotné dielo, 6. Uznanie za
najvýznamnejšiu publikovanú prácu (publikáciu vo vedeckom časopise, vedeckú monografiu), 7.
Uznanie za vedecko-technickú tvorivosť a uplatnenie výsledkov dizertačnej práce v praxi, 8.
Partner SPU v rozvoji vedeckovýskumnej činnosti.
Každý parciálny úspech vo vede, úspešný projekt, patent, kvalitná publikácia v medzinárodnom
periodiku, vedecké ocenenie, úspešná medzinárodná vedecká konferencia, zvyšujú autoritu SPU
v celospoločenskom i medzinárodnom meradle, posilňuje záujem o štúdium a medzinárodnú
spoluprácu. Preto SPU podporuje lídrov vedy, úspešné tímy a kvalitné výstupy, čo je zakotvené
Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu 2016

24

Kritérium 3

v systéme odmeňovania. Ocenenie úspešných vedcov sa uskutočňuje aj ich zviditeľnením počas
Týždňa vedy, ktorý sa na SPU každoročne organizuje. Keďže kvalita výstupov je dôležitým
ukazovateľom potenciálu jednotlivcov a kolektívov, odrazom tvorivosti a internacionalizácie
výskumu, SPU posilňuje výskumný priestor, ale aj udržateľnosť výskumu a zvyšovanie
úspešnosti a efektívnosti riešených projektov, zvyšovanie výkonnosti a kvality publikácií s
vysokou scientometrickou hodnotou motiváciou kreatívnych tvorivých výskumníkov. Preto sú
v správach o vedeckovýskumnej činnosti (D20) charakterizované opatrenia vedúce k
identifikácii tvorivých jednotlivcov a tímov.
Vedúcim zamestnancom je okrem osobného ohodnotenia priznaný aj príplatok za riadenie
(D3). Povinnosti a kompetencie vedúcich zamestnancov upravuje Pracovný poriadok (D1).
Univerzita zlepšuje pracovné podmienky zamestnancov, ako je uvedené v kolektívnej zmluve
(D8, D9) a vo výročných správach SPU (D18). Univerzita zamestnáva občanov so zdravotným
postihnutím prijíma ich na pozície primerané ich zdravotnému postihnutiu. V hodnotenom
období nemusela preto odvádzať ÚPSVaR žiadne prostriedky. Cieľom SPU je, aby počet
zamestnávaných osôb so ZP neklesal. Sociálne slabším zamestnancom sa poskytuje v prípade
finančnej tiesne jednorazová sociálna výpomoc za podmienok, ktoré upravuje KZ (D8, D9)
„Tvorba a použitie sociálneho fondu“.
3.2. Identifikovala, rozvíjala a využívala kompetentnosti zamestnancov v súlade
s individuálnymi a organizačnými cieľmi
Univerzita plánuje počet zamestnancov najmä vzhľadom na hlavné úlohy SPU vyplývajúce
z akreditácie jej študijných programov v 1., 2. a 3. stupni vysokoškolského vzdelávania a
zamerania jej vedecko-výskumných cieľov. Univerzita vykonáva raz ročne analýzu ľudských
zdrojov v závislosti od nových úloh a získaných projektov, ktorej výsledkom je úprava
organizačnej štruktúry a prípadne aj úpravy schválenej systemizácie pracovných miest. Cieľom
univerzity je, aby nahradila zamestnancov, ktorí ukončili pracovný pomer alebo sú dlhodobo
práceneschopní kvalifikovanými zamestnancami, ktorých prijíma do pracovného pomeru tak,
aby sa dodržala systemizácia pracovných miest na univerzite a fakultách. Starší a skúsenejší
zamestnanec (mentor) napomáha mladšiemu/novoprijatému pracovníkovi v počiatočných
štádiách pri adaptácii sa na nové pracovné prostredie a rozvoji zručností daného pracovného
výkonu.
Na základe DDZ (D16) na jednotlivé obdobia si jednotlivé pracoviská vypracúvajú plány
kvalifikačného rastu. Univerzita podporuje vzdelávanie zamestnancov (jazykové kurzy, IT
školenia, ECDL preukaz, vysokoškolská pedagogika). Vzdelávanie zamestnancov je založené
na súčasných a budúcich potrebách, na uplatňovaní jednotného prístupu k odbornému rastu
zamestnancov a ich profesijnej kariére. Súčasťou odborného vzdelávania všetkých pracovných
kategórií s cieľom dosiahnutia potrebných odborných vedomostí a zručností nevyhnutných k
zabezpečeniu výkonu pracovných činností je účasť zamestnancov na školeniach, preškoleniach,
odborných seminároch, sympóziách, kurzoch a iných odborných podujatiach. Významnú úlohu v
systéme vzdelávania má i samovzdelávanie orientované predovšetkým na štúdium príslušnej
odbornej literatúry, kde má nezastupiteľné miesto SlPK. Predovšetkým v kategórií
vysokoškolských učiteľov sa rozvoj vzdelávania zamestnancov uskutočňoval aj formou
krátkodobých stáží a zahraničných pobytov v rámci mobilít. Univerzita podporuje mobility
zamestnancov a má záujem, aby postupne narastali.
Okrem individuálnych mobilít Erasmus učitelia SPU uskutočňujú výučbu aj v rámci Erasmus
intenzívnych programov v zahraničí – krátkodobých kurzov organizovaných konzorciami
univerzít, napr. v roku 2014 sa konali v ČR, Taliansku a Portugalsku. Ďalej sa realizovali
zahraničné pobyty vo viac ako 50 krajinách sveta za účelom projektových stretnutí, účasti na
konferenciách a kongresoch, prezentácie fakulty/univerzity a nadviazania spolupráce, školení,
seminárov, exkurzií, výskumných a prednáškových pobytov. Pobyty sa uskutočnili najmä v
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rámci projektov podporených zo štrukturálnych fondov EÚ najmä v rámci projektov riešených s
podporou štrukturálnych fondov EÚ (TRIVE, ITEBIO, AGROBIOTECH a iných), EÚ
programov Leonardo da Vinci, Tempus, Erasmus Mundus, COST, programu CEEPUS, 7 RP,
International Visegrad Fund, Jean Monnet, resp. v rámci inej bilaterálnej spolupráce a iných
programov a projektov.
Univerzita zabezpečuje povinné vstupné a periodické školenie k bezpečnosti a ochrane zdravia
pri práci, ochrane pred požiarmi, iné vzdelávanie zamestnancov ku konkrétnym oblastiam
práce a špecifické školenia na základe legislatívnych zmien. Univerzita zaisťovala, aby si
zamestnanci uvedomovali závažnosť a dôležitosť svojich činností a svojho príspevku k
dosahovaniu cieľov kvality, environmentálnych cieľov a cieľov BOZP. Na pracoviskách sa pri
kontrole zistilo, že väčšina nedostatkov zistených pri kontrolách BOZP sa odstránila (D18).
Univerzita je zodpovedná za vytvorenie takého pracovného prostredia, ktoré je nevyhnutné na
zabezpečenie kvalitnej práce a bezpečnosti pri práci všetkých zamestnancov. SPU je zelená
univerzita a má snahu o separáciu odpadov. Na jednotlivých pracoviskách sa objednávali nádoby
na separovaný zber.
Na univerzite bol zavedený UIS a boli zorganizované školenia na jeho používanie pre
zamestnancov. Aj v rámci projektu zo ŠF Rozvoj ľudských zdrojov a zabezpečenie kvality na
SPU
univerzita zvyšovala kvalitu kompetencií vedecko-pedagogických, vedeckých a
manažérskych pracovníkov, ich cudzojazyčné kompetencie modernými prístupmi a
technológiami, zvyšovala informačnú gramotnosť na základe získania Európskeho certifikátu
na počítač (ECDL). Univerzita podporuje moderné metódy vzdelávania (Moodle).
Zapájala zamestnancov rozvíjaním otvoreného dialógu, splnomocňovaním
a podporovaním ich osobného prospechu
Pre komunikáciu so zamestnancami je vytvorený priestor formou pracovných stretnutí, intranetu,
elektronickej pošty, univerzitného diskusného fóra, dvojtýždenník Poľnohospodár, ktorý prináša
dostatok informácií zamestnancom. Aktuálne informácie sú zasielané ihneď formou obežníkov.
Univerzita je otvorená získavaniu nápadov od zamestnancov (schránka dôvery, e-schránka),
ktoré vyhodnocuje manažment univerzity a informuje adresne resp. v dvojtýždenníku
Poľnohospodár, alebo elektronicky. V tejto súvislosti je vypracovaný predpis (D5).
Univerzita kladie dôraz na zapájanie zamestnancov do tvorby stratégií, plánov, cieľov a
navrhovania procesov. Návrhy môžu zamestnanci podávať na zasadnutiach základných
pracovísk, cez vedúcich pracovísk na rokovaniach vedenia univerzity alebo fakúlt, na kolégiách
rektora a dekanov, na zasadnutiach AS SPU a fakúlt, na rokovaniach akademickej obce, na
konferenciách odborov a cez svojich zástupcov na zasadnutiach Výboru UO. Zamestnanci SPU
spolupracujú pri tvorbe KZ (D9, D10) a navrhujú benefity, ktoré po kolektívnom vyjednávaní
Výboru UO s Vedením SPU môžu využívať (kritérium 7.1). Univerzita má zriadenú e-schránku
stravovanie@uniag.sk, kde môžu zamestnanci zasielať pripomienky k stravovaniu. Pripomienky
spracováva a rieši Stravovacia komisia SPU a okamžite sa dostanú aj k poskytovateľovi
stravovania.
Vedenie univerzity a pracovísk sa snaží zaistiť, aby na pracoviskách bola priaznivá pracovná
atmosféra. Predseda odborov je členom vedenia a členom kolégia rektora, na zasadnutiach
ktorých prekladá stanoviská a pripomienky zamestnancov (D9, D10). Vedenie univerzity získalo
napr. prostriedky na zateplenie niektorých objektov, na výmenu okien a riešenie vykurovania,
čím univerzita môže ušetrené prostriedky za energie použiť v iných oblastiach. Zlepšilo sa tým aj
pracovné prostredie. Priaznivé pracovné prostredie, ktoré prispievajú k vyššiemu výkonu a
efektívnosti, z ktorých profituje celá organizácia, sa vytvára aj neformálnymi stretnutiami na
jednotlivých pracoviskách organizovaných v spolupráci s odbormi (športové dni, piknik,
spoločenské podujatia), ktoré slúžia aj k team buildingu na pracoviskách, ale i diskusiám s
vedením univerzity a jednotlivých pracovísk.
3.3.
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Silné stránky:
 kvalitné domáce i medzinárodné partnerské siete umožňujúce zapojenie univerzity do rôznych
projektov a vzdelávacích aktivít,
 dlhodobá spolupráca s mestskou a regionálnou samosprávou s množstvo spoločných aktivít
pre verejnosť,
 transparentný finančný manažment,
 dobre vybudovaná knižnica s dostatkom kvalitnej študijnej literatúry, ako aj študijných miest
na individuálnu a kolektívnu prácu s literatúrou s primeraným technickým vybavením,
 veľmi dobré vybavenie prednáškových miestností, základných pracovísk a počítačových
cvičební počítačmi.
Oblasti na zlepšovanie:
 personálne a organizačné posilnenie pracovísk zabezpečujúcich akcie a aktivity pre verejnosť,
 modernizácia IKT, rozvoj počítačovej siete, jej bezpečnosti a ochrany, rozvoj sieťových
služieb,
 efektívnejšie využívanie informačných modulov v univerzitnom systéme UIS.
Dôkazy:
D1 Výročné správy o činnosti SPU v Nitre/Úvod; http://www.uniag.sk/sk/vyrocne-spravy/
D2 Štrukturálne fondy EÚ – projekty SPU v Nitre; http://www.uniag.sk/sk/projekty-EU/
D3 Podpísané a registrované zmluvy/dohody o spolupráci s Agroinštitútom Nitra, NPPC
Lužianky dostupné na Útvare právnom a VO
D4 Správa vypracovaná v rámci riešenia projektu Vybudovanie výskumného centra
AgroBioTech, Aktivita 1.7: AgroBioTech transfer centrum; kompletná správa je archivovaná a
dostupná na Útvare ŠF EÚ
D5 Zmluva o združení NCTT SR reg. č. 434/2015/SPU dostupná na Útvare právnom a VO
D6 Medzinárodné vzťahy/Zahraničné partnerské inštitúcie; http://www.uniag.sk/sk/zahranicnepartnerske-institucie/; Mapy medzinárodnej spolupráce http://www.uniag.sk/sk/mapymedzinarodnej-spoluprace-4990/
D7 http://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/items/uspesna-letna-skola-vua/;
http://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/items/na-letnej-skole-imrd-sa-zucastnili-aj-studentiz-juhokorejskych-univerzit/; http://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/items/pripravy-naletnu-skolu-cinskeho-jazyka-vrcholia/; http://www.uniag.sk/sk/aktualneinformacie/items/studenti-spu-absolvovali-druhy-rocnik-studijneho-pobytu-na-lsu/
D8
Členstvo
v medzinárodných
organizáciách;
http://www.uniag.sk/sk/clenstvo-vmedzinarodnych-organizaciach-4981/
D9https://www.uniag.sk/sk/oznamy-reader/items/nitrianske-univerzitne-dni-2016/;
https://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/items/nitrianska-letna-univerzita-deti-zaujalapacil-sa-im-pestry-program/
D10 Smernica o finančnej kontrole obchodno-záväzkových vzťahov a audite na SPU v Nitre č.
41/2012 + dodatok č.1 a prílohy dostupné na R-SPU alebo na dokumentovom serveri
https://is.uniag.sk/auth/dok_server/slozka.pl?ds=1;id=6976
D11 http://www.agrobiotech.sk/transferove-centrum/; Inkubátor pre budovanie spin-off
spoločností – manuál prevádzky inkubátora ABT, Správa vypracovaná v rámci riešenia projektu
Vybudovanie výskumného centra AgroBioTech, Aktivita 1.7: AgroBioTech Transfer centrum;
kompletná správa je archivovaná a dostupná na Útvare ŠF EÚ
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D12 http://bioeconomy.sk/clenstvo/clenovia/
D13 http://www.uniag.sk/sk/pre-verejnost/
D14 verejnost@uniag.sk
D15http://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/items/spu-v-nitre-bola-opaetspoluorganizatorom-uspesnych-dni-pola-v-dvoroch-nad-zitavou/;
https://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/items/na-agrokomplexe-2015-nechyba-ani-nasauniverzita/; http://www.uniag.sk/sk/oznamy-reader/items/dni-otvorenych-dveri-na-fakultach-spuv-nitre/; zápisy zo zasadnutí vedenia a kolégia rektora SPU v Nitre – dostupné na sekretariáte
R-SPU
D16 http://www.uniag.sk/sk/najpolno/
D17 https://vysokoskolacidopraxe.cvtisr.sk/sk/vysoka-skola/
D18 http://www.uniag.sk/sk/karierne-centrum-98/
D19 http://www.uniag.sk/sk/spravna-rada/
D20 http://www.kpo.wbl.sk/; http://www.uniag.sk/sk/informacie-pre-absolventov/?page=2
D21 http://www.uniag.sk/sk/enviroday2016/
D22 http://www.uniag.sk/sk/celozivotne-vzdelavanie/
D23 zápisy zo zasadnutí vedenia, KR a SR SPU v Nitre – dostupné na sekretariáte R-SPU;
zápisnice zo zasadnutí AS SPU v Nitre verejne dostupné na http://www.uniag.sk/sk/zapisnice/
D24 http://www.uniag.sk/sk/dlhodoby-zamer-spu/
D25 http://www.uniag.sk/sk/spravy-o-cinnosti/
D26 http://www.polnohospodar.sk/
D27 http://www.uniag.sk/
D28 http://www.uniag.sk/sk/vyhladavanie-vysledky/?keywords=oznamy
D29 http://www.uniag.sk/sk/zapisnice/
D30 http://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/
D31http://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/items/nitrianska-letna-univerzita-dnesotvorilasvoje-brany/?page=14
D32 http://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/items/den-vidieckej-univerzity-tretieho-vekuvyvrcholil-slavnostou-v-aule/?page=15
D33 Centrum informačných a komunikačných technológií; http://www.uniag.sk/sk/centruminformacnych-a-komunikacnych-technologii/
D34Vyhodnotenie dlhodobého zámeru SPU v Nitre za rok 2015 a aktualizácia pre rok 2016;
http://www.uniag.sk/sk/dlhodoby-zamer-spu/
D35 Vitajte na portáli moodle.uniag.sk; http://moodle.uniag.sk
D36 DDZ SPU v Nitre na roky 2016-2022;
file:///C:/Users/Roman/Downloads/dlhodoby_zamer2016-2022.pdf
D37 Botanická záhrada pri SPU v Nitre; http://www.bz.uniag.sk/sk/
D38 Cenník prenájmov; https://www.uniag.sk/sk/Ostatn%C3%A9_pren%C3%A1jmy/
D39 Centrum univerzitného športu; https://www.uniag.sk/sk/centrum-univerzitneho- sportu/
D40 Kongresové centrum; https://www.uniag.sk/sk/kcspu/
D41 Autoškola Akadémia; http://www.autoskola.akademia.sk/sk
Kritérium 4
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
Priemer za kritérium

Bodové hodnotenie
65
48
60
46
45
50
52,33
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Hodnotenie: Zvážte, čo organizácia robí, aby:
4.1. Vytvárala a riadila partnerstvá s relevantnými organizáciami
SPU v Nitre vzhľadom k charakteru verejno-právnej vzdelávacej inštitúcie identifikuje rôzne
kategórie domácich partnerských subjektov, ktoré patria do štátnej, verejnej a súkromnej sféry.
Ďalej identifikuje a riadi domáce i medzinárodné partnerstvá súvisiace s plnením jej hlavnej
úlohy a poslania, ktorým je poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a tvorivé vedecké
bádanie.
 Strategickí partneri
MŠVVaŠ SR – jeho pozícia voči SPU v Nitre vyplýva jednak z legislatívy (D1), jednak
z pozície riadiaceho orgánu OP Vzdelávanie a OP Výskum a vývoj v programovacom období
2007-2013 a OP Výskum a inovácie v programovacom období 2014-2020.
Výskumná agentúra (pôvodne ASFEU) – administrátor strategických projektov podporených
zo štrukturálnych fondov EÚ riešených na SPU v Nitre (D2).
MPaRV SR – relevantné rezortné ministerstvo, odborná spolupráca (napr. pri tvorbe
strategických dokumentov, poradenstvo, projektová činnosť) a priama spolupráca s jeho
rozpočtovými, príspevkovými organizáciami a štátnymi podnikmi (D3), ako aj projektová
činnosť v rámci Programu rozvoja vidieka SR.
 Kľúčoví partneri v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu
Sú to domáce i zahraničné univerzity a vedeckovýskumné inštitúcie, ktoré spolupracujú s
SPU pri napĺňaní kľúčových úloh a poslania prostredníctvom rôznych foriem spolupráce, napr.
partnerská zmluva, memorandum, zmluva v rámci projektu, bilaterálna zmluva a pod. Podrobné
zmapovanie týchto partnerstiev SPU v Nitre poskytuje Hodnotiaca správa mapujúca národné a
medzinárodné partnerstvá SPU v Nitre (D4).
Špecifické partnerské postavenie medzi domácimi vedeckovýskumnými inštitúciami má SAV a
CVTI SR. Jednotlivé ústavy SAV sú kľúčovými projektovými partnermi pre fakulty či
pracoviská SPU v Nitre (D4). CVTI SR poskytuje a sprostredkováva nielen odborné informačné
zázemie (prístupy k rôznym databázam a pod.), ale aj významné partnerstvo v rámci združenia
Národné centrum transferu technológií SR (D5).
Medzinárodné partnerstvá v hlavných oblastiach činnosti prehľadne mapujú relevantné
dokumenty, ktoré sú prístupné a zverejnené na webovej stránke univerzity (D6). Významnou
a veľmi špecifickou formou medzinárodnej spolupráce v slovenskom akademickom prostredí je
organizovanie spoločných letných škôl so zahraničnými partnerskými univerzitami (D7).
 Ostatní partneri
Ide o dodávateľov tovarov, služieb a prác nevyhnutných pre bežný chod a prevádzku univerzity,
t.j. o zabezpečenie technických služieb (energie, teplo, voda a pod.), finančných procesov,
informačných a komunikačných technológií a systémov/portálov, telefonickej a mobilnej
komunikácie, systémov ochrany majetku, stravovacích služieb atď. Spolupráca sa realizuje na
báze uzavretých zmlúv, ktoré sú povinne zverejňované v Centrálnom registri zmlúv
a registrované na Útvare právnom a VO, alebo na báze objednávok a faktúr realizovaných
prostredníctvom univerzitného ekonomického systému.
SPU v Nitre tiež spolupracuje s ďalšími štátnymi a kontrolnými inštitúciami, poisťovňami
a pod., čo vyplýva z platnej legislatívy SR. SPU v Nitre je členom medzinárodných asociácií
a klastrov, čo umožňuje participáciu v rôznorodých konzorciách, aktívnu a kontinuálnu výmenu
poznatkov a skúseností a projektovú spoluprácu na báze zmlúv/memoránd/dohôd o spolupráci
(D8).
Spoluprácu jednotlivých fakúlt a pracovísk SPU v Nitre s národným/domácim priemyselným
alebo súkromným sektorom a spoluprácu fakúlt a pracovísk so zahraničným priemyselným alebo
súkromným sektorom podrobne mapuje Hodnotiaca správa (D4).
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Kľúčovými dlhodobými partnermi sú reprezentanti územnej samosprávy Nitriansky
samosprávny kraj (NSK) a Mesto Nitra. Spolupráca s nimi sa realizuje prostredníctvom
organizovania spoločných podujatí, napr. Nitrianske univerzitné dni, Akademická Nitra,
Univerzity mestu, Nitrianska letná univerzita a pod. (D9), prostredníctvom využívania
odborných personálnych kapacít univerzity pri príprave strategických rozvojových dokumentov
(napr. PHSR, Regionálna inovačná stratégia NSK), analýz a ďalších materiálov a tiež
prostredníctvom poskytovania priestorov a služieb, ako napr. využívanie športovísk, podujatia
pre verejnosť v priestoroch univerzity, spolupráca s Botanickou záhradou SPU v Nitre a pod.
Zmluvy o spolupráci a partnerstvá sú monitorované a vyhodnocované z hľadiska ich obsahového
plnenia pracoviskami (oddeleniami, kanceláriami, celouniverzitnými pracoviskami, fakultami,
katedrami a pod.), ktoré sú za ne zodpovedné. Finančné plnenie zmlúv sa riadi Smernicou (D10).
SPU v Nitre v rámci projektu VC ABT nové špecializované pracovisko Transferové centrum,
ktorého činnosť je zameraná́ na podporu prenosu poznatkov, technológií a inovácií́ z
vedeckovýskumnej sféry do komerčnej sféry, na ich zhodnocovanie a využívanie v praxi, ako aj
na podporu zakladania start-up a spin-off firiem v rámci potravinového inkubátora (D11).
SPU v Nitre je tiež strategickým partnerom v združení Bioeconomy cluster (BEC) založenom
v roku 2015 (D12).
4.2. Vytvárala a implementovala partnerstvá s občanmi/zákazníkmi
SPU zabezpečuje proaktívnu informačnú politiku prostredníctvom svojej webovej stránky, kde
ponúka verejnosti podrobné informácie o hlavných činnostiach univerzity (D13).
Okrem toho na univerzite funguje pracovisko s názvom Kancelária komunikácie a práce
s verejnosťou, ktoré zodpovedá za komunikáciu s verejnosťou (D14) a s médiami, prezentáciu
univerzity smerom k širokej verejnosti, propagačné materiály a predmety, vydávanie tlačových
správ a zvolávanie tlačových konferencií pri významných aktivitách/podujatiach/príležitostiach
a pod.
SPU pravidelne spoluorganizuje a prezentuje sa na relevantných podujatiach (napr.
Agrokomplex, Celoslovenské dni poľa, Job Expo, Gaudeamus, Agrofilm, medzinárodné
vzdelávacie veľtrhy atď.) a organizuje Dni otvorených dverí na úrovni jednotlivých fakúlt alebo
celej univerzity (D15).
Organizácia podporuje aktivity organizované študentskou časťou AS, Študentským
parlamentom, účasť zástupcov študentskej obce v ŠRVŠ a motivuje študentov k aktívnemu
zapájaniu sa do organizovania rôznych podujatí.
SPU sa zapája do rôznych národných i medzinárodných prieskumov zameraných na
socioekonomické životné stratégie študentov a organizuje súťaž o Naj poľno-študenta/študentku
(D16). Taktiež bola aktívne zapojená do národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja
vedomostnej spoločnosti (D17).
Pre svojich študentov (aj absolventov) univerzita sprostredkováva informácie o možnostiach
uplatnenia sa na trhu práce, kariérne poradenstvo a raz ročne organizuje podujatie Deň kariéry
SPU v Nitre (D18).
Interaktívna forma rozhodovania o strategických zámeroch a rozvoji v spolupráci s externou
sférou je zabezpečená niekoľkými mechanizmami. Prvým je zastúpenie externých členov
v Správnej rade (D19), ďalšími sú členstvo organizácie v domácich asociáciách, ako aj členstvo
reprezentantov univerzity v rôznych poradných orgánoch, fórach, konzultačných skupinách
a pod.
SPU úzko spolupracuje s Klubom poľnohospodárskych odborníkov a s Klubom absolventov
(D20), organizuje okrúhle stoly so zástupcami agropotravinárskej praxe s cieľom skĺbiť
smerovanie univerzity vo vzdelávaní a výskume s potrebami spoločensko-hospodárskej praxe.
Taktiež koordinuje vlastné tematické kampane – napr. EnviroDay 2016 (D21) a formou rôznych
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aktivít sa zapája aj do medzinárodných kampaní – napr. Svetový deň potravín, Európsky rok
rozvoja a pod.
Univerzita sleduje prieskumy verejnej mienky, pričom poskytuje priestor pre vyjadrenie
a hodnotenie účastníkom tých aktivít, projektov a podujatí, ktoré sú určené pre verejnosť
v oblasti ďalšieho vzdelávania. Hodnotenie sa realizuje prostredníctvom štandardných
evaluačných dotazníkov, alebo cieleným zberom kvalitatívnych informácií prostredníctvom
osobných rozhovorov s účastníkmi, resp. mailovou komunikáciou na kontaktnej mailovej adrese,
príp. telefonicky (napr. v prípade záujmového vzdelávania seniorov). Ponuka a aktualizácia
vzdelávacích programov pre verejnosť je každoročne obsahovo aktualizovaná na základe
identifikovaných pripomienok, resp. požiadaviek (D22).
Organizácia zabezpečuje transparentnosť aktivít a procesov v jednotlivých oblastiach jej
činností, ako aj rozhodovania o nich v zmysle legislatívy, ako aj vlastnými informačnokomunikačnými nástrojmi:
 Zverejňuje Výročné správy o činnosti SPU v Nitre, ktorým predchádza ich prezentácia,
pripomienkovanie a schvaľovanie na zasadnutiach vedenia a KR, AS, ako aj na
zasadnutiach SR (D23).
 Zverejňuje a každoročne aktualizuje a vyhodnocuje DDZ SPU, ktorý je pripomienkovaný
a schvaľovaný na zasadnutiach vedenia a KR, AS, ako aj na zasadnutiach SR (D24).
 Zverejňuje Správy o činnosti AS SPU v Nitre (D25). Súčasťou každého zasadnutia AS je
bod programu obsahujúci aktuálne informácie o dianí a situácii na univerzite a diskusiu k
aktuálnym informáciám.
 Pravidelne aktualizuje informácie na webovej stránke SPU v časti Aktuálne informácie
a informuje o pripravovaných aktivitách či podujatiach v časti Oznamy.
 Vydáva univerzitný dvojtýždenník Poľnohospodár v elektronickej i tlačenej forme (D26)
a pravidelne prispieva informáciami do národných, regionálnych a lokálnych médií.
4.3. Riadila finančné zdroje
Pri zostavovaní návrhu rozpočtu na príslušný kalendárny rok sa vychádza z pridelenej dotácie
MŠVVaŠ tak, aby po vyčlenení účelovo určených finančných prostriedkov došlo k deľbe
dotácie neúčelového charakteru. Deľba neúčelovej dotácie vychádza z metodiky MŠVVaŠ
a realizuje sa na základe podielu výkonu jednotlivých súčastí na získaní zdrojov vo vzdelávaní
a vede. Celkový rozpočet prechádza schvaľovacím procesom v kolégiu rektora a následne v AS
SPU (D24).
Rešpektovaním platných pravidiel hospodárenia na univerzite sa eliminujú riziká vzniku
nesprávnych rozhodnutí vo finančnej oblasti.
V zmysle platnej legislatívy vyplýva verejným vysokým školám povinnosť zverejňovať
výročné správy o hospodárení za príslušný kalendárny rok, ktoré zobrazujú celkové
hospodárenie inštitúcie (D23).
Univerzita má
zavedený stabilizovaný systém finančného riadenia v súlade s platnou
legislatívou. Využíva viaczdrojové financovanie, čerpanie rozpočtu je vyhodnocované
a v zmysle zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite sú všetky finančné operácie
kontrolované tak podľa programovej klasifikácie, tak na existenciu reálnych zdrojov.
Univerzita od roku 2006 využíva ekonomický informačný systém SOFIA, prostredníctvom
ktorého je zabezpečené transparentné programové rozpočtovanie a účtovanie. Projektové
rozpočtovanie je realizované prostredníctvom zakladania tzv. prvkov ŠPP, kde sa na každom
sledujú finančné pohyby podľa jednotlivých skupín výdavkov. Návrhy rozpočtu na obdobie
troch rokov sú realizované v Štátnej pokladnici prostredníctvom rozpočtového informačného
systému v module ZORO, kde MŠVVaŠ nastavuje limity každej univerzite podľa príslušnej
programovej, funkčnej a ekonomickej klasifikácie.
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Smernica (D10) je vnútorným predpisom univerzity, ktorý upravuje zodpovednosť
zamestnancov na jednotlivých stupňoch riadenia pri vykonávaní predbežnej, priebežnej
a následnej kontroly. Má za cieľ hospodárne, efektívne, účelne využívať verejné prostriedky
univerzity. Upravuje zodpovednosť zamestnancov pri vykonávaní v jednej z troch typov
kontroly a to predbežnej, priebežnej a následnej. Následnú finančnú kontrolu sú oprávnení
vykonávať zamestnanci útvaru kontroly SPU a prizvané osoby len na základe písomného
poverenia vydaného rektorom univerzity. V zmysle zákona podlieha príslušná účtovná závierka
auditu, výber dodávateľa prebieha procesom verejného obstarávania.
Finančné riadenie z hľadiska analýzy nákladov a výnosov je realizované na základe platnej
legislatívy, v ekonomickom systéme sú mesačne generované výstupy o uvedenej analýze.
Hospodárenie univerzity je sledované osobitne za hlavnú a podnikateľskú činnosť (D1).
4.4. Riadila svoje informácie a poznatky
Zamestnanci organizácie zdieľajú spoločný elektronický priestor UIS (D27). Organizácia
zaviedla nový elektronický systém v roku 2011, v ktorm sú veľmi prehľadne uložené všetky
dôležité materiály a dokumenty. Dokumenty sú archivované na dokumentovom serveri
v stromovej štruktúre, kde sú dostupné zamestnancom.
Organizácia získava informácie týkajúce sa činnosti aj z iných ako národných zdrojov (členstvo
v medzinárodných pracovných skupinách, projekty organizované v spolupráci so
zahraničnými partnermi). Takto získané informácie spracúva do krátkych oznamov a správ na
internetovej stránke v časti Oznamy (D28), zasiela ich aj formou newslettera a informuje o nich
aj na sociálnej sieti Facebook.
Prenos informácií je zabezpečený počas pravidelných porád vedenia univerzity a fakúlt, AS
univerzity a fakúlt, porád na jednotlivých katedrách a ostatných pracoviskách univerzity.
Informácie sú uchovávané formou zápisov. Súčasťou zápisov z porád sú prílohy, kde sú
informácie o činnosti/aktivitách jednotlivých pracovísk, katedier, dekanátov a ďalších oddelení.
Zápisy sú zverejnené na internetovej stránke univerzity a na internetových stránkach
jednotlivých fakúlt (D29).
Organizácia využíva viacero foriem šírenia informácií, UIS sprístupňuje akademickej obci,
zamestnancom univerzity všetky informácie prostredníctvom portálu aktuálnych informácii
(D30). Ďalej sú na šírenie informácii vytvorené mailové skupiny. Aktuálne podujatia sú
prístupné v rámci UIS v časti Kalendár udalostí a v rámci rýchlej navigácie, kde sú uvedené
všetky oznamy. Univerzita vydáva vlastný dvojtýždenník Poľnohospodár (D26).
Univerzita zverejňuje informácie o svojej činnosti a o aktuálnych podujatiach na internetovej
stránke v časti Aktuálne informácie (D30). Vydáva informačné materiály, ktoré sú distribuované
elektronickou formou cieľovým skupinám, ale aj zverejnené na stránke. Podporuje prácu s deťmi
a mládežou prostredníctvom organizovania Nitrianskej letnej univerzity (D31). Organizácia
podporuje študentov so špecifickými potrebami cez koordinátorov z radov učiteľov, ktorí sú na
to vyškolení. Organizácia zabezpečuje vzdelávanie seniorov prostredníctvom UTV (D32), kde sa
tiež zohľadňujú špecifické potreby týchto členov spoločnosti.
Súčasťou pracovnej náplne je aj klauzula, ktorá zaväzuje zamestnanca zachovávať mlčanlivosť
o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní verejnej služby, a ktoré v záujme
zamestnávateľa nie je možné oznamovať iným osobám, a to aj po skončení pracovného pomeru.
4.5. Riadila technológie
V oblasti IKT univerzita plnila zámery definované v DDZ SPU na roky 2008 – 2015 (D33) a na
základe analýzy stavu v oblasti IKT na univerzite boli formulované ciele ďalšieho rozvoja
v DDZ na roky 2016 až 2022 (D34). Čiastkové úlohy boli zamerané na komplexné riešenie
bezpečnostnej politiky univerzity, zvyšovanie bezpečnosti informačných systémov a ochranu
osobných údajov, rozvíjanie celoškolskej siete, zlepšovanie monitoringu, modernizovanie
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jednotného prístupového systému nielen do areálu univerzity, ale aj do priestorov posluchární a
laboratórií. V rámci projektu Eduroam sa vylepšovalo pokrytie WiFi signálom a univerzita
naďalej spolupracovala na rozvoji infraštruktúry akademickej siete SANET. Z hľadiska
informačných systémov univerzity išlo o zavedenie novoakreditovaných študijných programov a
úpravu prepojenia UIS s portálom vysokých škôl. V roku 2015 sa vylepšil systém evidencie a
pripojenia študentských notebookov do počítačovej siete a odstraňovali sa administratívne
zábrany. Okrem UIS sú k dispozícii aj ďalšie informačné systémy a to knižničný informačný
systém, ktorý buduje SlPK a je prepojený obojsmerne na UIS. Od roku 2011 je k dispozícii
celouniverzitná inštalácia LMS Moodle, kde prebehla migrácia existujúcich kurzov na novšiu
verziu Moodle (D35). Uvedený e-learningový systém je integrovaný s údajmi študentov a
pedagógov používaným v univerzitnom informačnom systéme UIS. Rozširuje sa využívanie
Office 365, prvá cloudová aplikácia prístupná pre všetkých zamestnancov a študentov na SPU.
Podstatne sa rozširujú možnosti emailu a viacej užívateľov má záujem o priestor na ukladanie
súborov OneDrive for bussines. V roku 2015 sa zjednotili webové servery celej univerzity a jej
jednotlivých súčasti pod jeden centrálne riadený systém so všetkými potrebnými funkciami.
Vylepšila sa technika pre videokonferencie a ich záznam inštaláciou ďalších 7 rôznych
systémov, od malého prenosného pre dvoch užívateľov po veľký systém v kongresovej sále pre
cca 100 účastníkov. Ide o špecializované systémy s plne automatickým riadením
videokonferencii. V rámci budovania VC ABT sa dokončilo a dalo do užívania výskumné
centrum vybavené najmodernejšími IKT technológiami prepojenými s centrálnou správou
kompatibilnou s celouniverzitným systémom (D36).
Implementácia, monitorovanie a vyhodnocovanie nákladovej efektívnosti používanej
technológie prebieha na úrovni daného pracoviska zodpovednou osobou. Čas návratnosti
investícií a nákladovú efektívnosť posudzuje úsek kvestora na základe podkladov daných
pracovísk. Organizovanie videokonferencií nahrádza nákladné cesty, pričom dochádza aj
k časovým úsporám pri komunikácii so vzdialenými kolegami. Čas návratnosti sa dá
v niektorých prípadoch veľmi ťažko odhadnúť a vypočítať, inak je daný štandardným spôsobom
výpočtu podľa ukazovateľa vnútorná miera výnosnosti.
Na fakultnej a univerzitnej úrovni priebežne prebiehajú školenia zamerané na zvýšenie
informačnej gramotnosti zamestnancov univerzity, prácu s informačnými systémami univerzity a
multimediálnou technikou.
Stratégia e-governmentu sa realizuje prostredníctvom informačných systémov zavedených na
SPU – UIS, ŠIS, FIS-SOFIA, EPCA, WebKredit, knižničný systém SLPK. UIS zahrňuje
nasledovné moduly: Štúdium, Zahraničné štúdiá, Portál verejných informácií, Osobný
manažment, Manažérska nadstavba UIS, Veda a výskum, Technológie, E-Agenda. Zabezpečenie
finančného kontrolingu je na fakultách realizovaná priebežne tajomníkmi fakúlt prostredníctvom
FIS-SOFIA a interných a externých finančných kontrol, na univerzite patrí do úseku kvestorky.
Kontrola nakladania s finančnými prostriedkami je zabezpečovaná vedúcimi zamestnancami na
jednotlivých stupňoch riadenia.
Modernizácia IKT napomáha k poskytnutiu plnohodnotného a moderného vzdelávacieho
procesu a k lepšej komunikácii s domácimi a zahraničnými partnermi.
CIKT je informačným pracoviskom, ktorého poslaním je komplexné zabezpečovanie potrieb
univerzity v oblasti informačných technológií a zabezpečenia výpočtovej techniky a počítačovej
siete. CIKT zabezpečuje aj prevádzku elektronickej pošty, informačného systému www,
verejného FTP servera a iných internetových a intranetových služieb (D33).
CIKT má vo svojej organizačnej štruktúre aj technické oddelenie, ktoré zabezpečuje konzultácie
pracovníkom univerzity v oblasti inovácie informačných systémov a využívania zavedených
IKT. Technologické inovácie sú realizované aj jednotlivými fakultami v rámci svojich vedeckovýskumných aktivít (D33). CIKT sa v rámci finančných možností snaží o vybudovanie
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a modernizáciu IKT, so zameraním na IKT siete, prístroje, vybavenie a zariadenia využívajúce
IKT (D33).
4.6. Riadila zariadenia
Všetky objekty, ktoré SPU využíva sú majetkom univerzity, ich efektívne využívanie a správu
riadi kvestorka univerzity a Útvar správy majetku a univerzitných služieb. Hlavný komplex
SPU a objekt FZKI na Hospodárskej ul. sú NKP, vedenie intenzívne komunikuje s Krajským
pamiatkovým úradom o otázkach stavebných zásahov. Objekty SPU nie sú centralizované,
väčšia časť sa nachádza v centrálnom areáli, ale časť pracovísk je dislokovaná na viacerých
miestach mesta Nitra. Rozmiestnenie kontaktných administratívnych priestorov je prispôsobené
prevádzke jednotlivých súčastí univerzity a frekvencii pohybu študentov a zamestnancov.
Podporné a špecializované pracoviská sú umiestnené podľa potrieb. Orientačný systém
v objektoch je čitateľný a umožňuje efektívny pohyb po areáloch i objektoch. Všetky objekty sú
ľahko dostupné pre ZS a napojené aj na hromadnú dopravu umiestnením zastávok v dostupnej
vzdialenosti. Vedenie sa snaží o účelné a pokiaľ možno centralizované umiestňovanie
prevádzok.
Zabezpečenie bezpečného, efektívneho a účinného využívania kancelárskych zariadení je
založené na strategických a operatívnych/prevádzkových cieľoch, berúc do úvahy osobné
potreby zamestnancov, miestnu kultúru a fyzické obmedzenia a vedenie využíva funkcionalitu
Pasportizácia priestorov, ktorá je súčasťou UIS. Pravidelne vyhodnocuje obsadenosť priestorov
a na poradách vedenia, po komunikácii s manažmentami fakúlt, dochádza k prehodnoteniu
využitia priestorov i zmenám, ktoré vedú k účinnejšiemu využitiu vo vzťahu k energetickej
náročnosti, nárokom na priestor, optimálnemu rozmiestneniu zamestnancov, či vo vzťahu
k ergonomickým požiadavkám a normám (D23). Priestory sú prispôsobené aj pohybu telesne
a zdravotne znevýhodnených občanov.
Zabezpečenie účelnej, nákladovo efektívnej a vhodnej údržby používaných budov, kancelárií
realizuje Útvar investícií a prevádzky, ktorý sa zaoberá aj zabezpečením účinného, nákladovo
efektívneho a udržateľného použitia dopravných a energetických zdrojov a ich optimalizácie.
Pravidelne sa vykonáva analýza použitých zdrojov a vyhodnocujú sa možnosti šetrenia
a optimalizácie energetickej náročnosti. SPU komunikuje s odborníkmi (audit systému
vykurovania, audit systémov osvetlenia miestností) s cieľom hľadať optimálne možnosti šetrenia
a environmentálnych prístupov. Každoročne sa vykonáva plán investičných akcií a obstarávania
služieb a prác, týkajúcich sa údržby, rekonštrukcie a prípadne aj výstavby objektov, v súlade
s DDZ (D34, D36). Zabezpečenie účelnej, nákladovo efektívnej a vhodnej údržby zariadení IKT
a používaných tovarov a materiálov má koncepčne za úlohu CIKT. Spolu s pracovníkmi
jednotlivých fakúlt zabezpečujú v rámci možností recykláciu tonerov a náplní do plotrov,
výmena výpočtovej techniky je organizovaná podľa platnej legislatívy.
Možnosť parkovania v hlavnom areáli SPU je zabezpečená pre zamestnancov, pre študentov je
parkovanie na základe poplatku a prostredníctvom Karty študenta. Dislokované pracoviská majú
možnosti parkovania obmedzené, ale kapacity sú postačujúce pre zamestnancov. Študenti majú
možnosť parkovať v okolí areálu. Dostupnosť MHD je dobrá. Vedenie SPU a ŠD sa snaží
vytvoriť podmienky aj pre dopravu bicyklami, ktorá sa stáva stále viac populárnejšia najmä
medzi študentmi (stojiská na bicykle, miestnosti na uskladnenie bicyklov na ŠD). Nitra má dobré
podmienky na cyklodopravu, pričom NSK a mesto sa snaží realizovať cyklotrasy aj s aktívnou
participáciou SPU.
Univerzita od roku 2011 disponuje zmluvou s firmou Green Wave Recycling, na základe ktorej
triedi papier a plasty. Firma zabezpečuje bezplatné odvážanie odpadu. V roku 2015 študenti
realizovali projekt Renovuj, redukuj, recykluj pre lepšiu budúcnosť... Získali finančné
prostriedky na nákup interiérových kontajnerov na triedenie odpadu od Nitrianskej komunitnej
nadácie a jej partnera Reydel Automotive. Jednou zo sprievodných aktivít projektu boli aj tzv.
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EnviroDays organizované v rámci jarných Nitrianskych univerzitných dní, ktorých hlavným
cieľom bolo zvýšiť povedomie študentov SPU ale aj študentov základných a stredných škôl
mesta Nitra o ochrane životného prostredia predovšetkým formou zavedenia triedenia odpadu.
Univerzita spolupracuje s firmou Asekol, ktorá poskytla 2 ekoboxy na zber elektroodpadu.
Univerzita sa zaoberá odstraňovaním nebezpečného odpadu – monitory, žiarivky, a pod. Určení
zamestnanci sústreďujú tento odpad na určenom meste a jeho likvidáciu zabezpečuje podľa
potreby zmluvná firma.
Univerzita je súčasťou mesta Nitra. Centrálny areál sa nachádza v ťažiskovej polohe a vytvára
súčasť verejných priestorov mesta. Atraktívnym územím areálu obyvatelia prechádzajú z centra
mesta do obytnej zóny – sídliska Chrenová, ale radi tu trávia aj voľný čas prechádzkami. BZ so
zaujímavými exteriérovými i interiérovými expozíciami a viváriom je sprístupnená pre verejnosť
(D37). Priestory ponúka univerzita aj na rôzne účely (D38). Centrum univerzitného športu
(D39) zabezpečuje telesnú výchovu ako nepovinný predmet na všetkých fakultách SPU.
Organizuje letné a zimné kurzy, detské športové tábory, cvičenia pre zamestnancov školy ale aj
širokú verejnosť. V spolupráci so ZŠK Slávia zabezpečuje športovanie na masovej a rekreačnej
báze. Disponuje priestormi (vnútorné telocvične, bazén, posilňovňu vonkajšie ihriská), ktoré
ponúka aj miestnej komunite v spolupráci s mestom. Kongresové centrum SPU sa nachádza
v ŠD A. Bernoláka má kapacitu 350 miest a veľmi dobré technické vybavenie. Využíva sa pre
potreby univerzity, ale aj účely miestnej komunity mimoškolským záujemcom formou prenájmu,
prípadne aj pre realizovanie rôznych kultúrno-spoločenských podujatí (D40). K dispozícii je v
ponuke parkovisko pred ŠD s kapacitou viac ako 100 miest, ktoré využívajú aj ubytovaní
študenti SPU. Občasne sa využíva tiež ako plocha pre kolotoče v čase konania výstav na
Agrokomplexe. Autoškola Akadémia (D41) ponúka možnosť realizovať kurzy autoškoly pre
študentov ale aj miestnu komunitu. Rozsiahle cvičisko je multifunkčné a slúži aj pre
organizovanie spoločenských podujatí, koncertov (Slížovica a pod.) pre obyvateľov širšieho
okolia Nitry. Aula SPU je súčasťou NKP a je mimoriadne atraktívnym architektonickým
priestorom. Okrem akademických reprezentatívnych akcií sa využíva aj na kultúrno-spoločenské
podujatia (Vianočný dar SPU, iné koncerty, odborné semináre atď.). Miestna komunita má
možnosť využívať priestory univerzity za účelom seminárov a podobných podujatí.
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Kritérium 5:

Procesy

Silné stránky:
 zavedenie procesného prístupu manažovania univerzity podľa STN EN ISO 9001 a ESG,
 vytvorená mapa procesov na základe identifikácie procesov a vzťahov medzi nimi,
 určení vlastníci procesov s príslušnými zodpovednosťami a právomocami.
Oblasti na zlepšovanie:
 realizácia procesného riadenia vo všetkých druhoch procesov,
 pravidelná kontrola výkonnosti kľúčových procesov na základe jednoznačne stanovených
parametrov,
 vytvorenie pracoviska na riadenie a monitorovanie kvality.
Dôkazy:
D1 Príručka kvality pre SPU v Nitre. VES, SPU v Nitre, 2012, 80s, ISBN 978-80-552-0959-3
D2 Vnútorný systém kvality vypracovaný podľa STN EN ISO 9001:2009 na SPU v Nitre;
zverejnený na: https://www.uniag.sk/sk/kvalita-vzdelavania/
D3 Politika kvality; zverejnená na: http://www.uniag.sk/sk/kvalita-vzdelavania/
D4 Ciele kvality; zverejnené na: http://www.uniag.sk/sk/kvalita-vzdelavania/
D5 Systém vnútorného zabezpečovania kvality vzdelávania na základe európskych noriem a
smerníc aplikovaných na podmienky SPU v Nitre; zverejnený na: http://www.uniag.sk/sk/kvalitavzdelavania/
D6 Štatút SPU; zverejnený na : http://is.uniag.sk/dok_server/slozka.pl?id=5075
D7 Organizačný poriadok SPU v Nitre; zverejnený na:
http://is.uniag.sk/dok_server/slozka.pl?id=5079
D8 Výročné správy o činnosti Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre za príslušný rok;
zverejnené na: https://www.uniag.sk/sk/vyrocne-spravy/
D9 Výročné správy o činnosti jednotlivých fakúlt Slovenskej poľnohospodárskej univerzity
v Nitre za príslušný rok (k dispozícii na webových sídlach jednotlivých fakúlt)
D10 Dlhodobý zámer Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na roky 2008-2015;
zverejnený na: http://www.uniag.sk/sk/dlhodoby-zamer-spu/
D11 Dlhodobý zámer Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na roky 2016 – 2022;
zverejnený na: http://www.uniag.sk/sk/dlhodoby-zamer-spu/
D12 Zápisnice zo zasadnutí AS SPU v Nitre; zverejnené na: http://www.uniag.sk/sk/zapisnice/
D13 Správy o hospodárení SPU v Nitre za príslušný rok; zverejnené na:
https://www.uniag.sk/sk/vyrocne-spravy/
D14 Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
D15 Samohodnotiace správy fakúlt podľa ESG (k dispozícii na webových sídlach jednotlivých
fakúlt)
D16 Dotazníkové prieskumy a ich výsledky (k dispozícii v UIS)
D17 Akreditačné spisy študijných programov (k dispozícii na sekretariátoch jednotlivých fakúlt)
D18 Správy o kontrolnej činnosti – zápisnice z vedenia SPU
D19 Výročné správy o zahraničných vzťahoch SPU v Nitre; zverejnené na:
https://www.uniag.sk/sk/vyrocne-spravy/
D20 Rozhodnutie rektora č. 2/2013; zverejnené na:
https://is.uniag.sk/auth/dok_server/slozka.pl?ds=1;dok=1;id=4996
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Subkritérium
5.1.
5.2.
5.3
Priemer za kritérium

Bodové hodnotenie
51
55
52
52,66
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Kritérium 5: Procesy
Hodnotenie: Zvážte, čo organizácia robí, aby:
5.1. Určovala, navrhovala, manažovala a priebežne inovovala procesy zapájaním
zainteresovaných strán
Rektor SPU v Nitre schválil dňa 17. 12. 2012 „Príručku kvality pre SPU v Nitre“ (D1), ktorá
obsahuje mapu procesov, definuje hlavné, manažérske a podporné procesy a ich vzájomné väzby
(príloha 1 a 2). V roku 2014 bol vypracovaný „Vnútorný systém kvality vypracovaný podľa STN
EN ISO 9001:2009 na SPU v Nitre“ (D2), ktorý je záväzný pre všetky fakulty a organizačné
útvary. Štruktúra vnútorného systému je v súlade s normou STN EN ISO 9001:2009. V prílohe
vnútorného systému je uvedená „Politika kvality“ (D3), ktorá bola schválená rektorom SPU
v Nitre dňa 1. 9. 2014. V súlade s prijatou politikou kvality boli stanovené „Ciele kvality“ (D4),
ktoré boli schválené URK 10. 4. 2014. Aby univerzita mohla trvalo zlepšovať kvalitu
a flexibilitu vzdelávacieho procesu v rámci európskeho priestoru vypracoval sa „Systém
vnútorného zabezpečovania kvality vzdelávania na základe európskych noriem a smerníc
aplikovaných na podmienky SPU v Nitre“ (Standards and Guidelines for Quality Assurance in
the European Higher Education Area – ESG) (D5).
Vlastníci a operátori jednotlivých procesov (manažérskych, hlavných, podporných) spolu s ich
zodpovednosťami a právomocami sú jednoznačne definovaní v D1. Zodpovednosti a právomoci
jednotlivých vlastníkov sú tiež definované v „Štatúte SPU v Nitre“ (D6) a „Organizačnom
poriadku SPU v Nitre“ (D7). Kontrola činnosti vlastníkov procesov (so zameraním najmä na
manažérske a hlavné procesy), ako aj analýza a hodnotenie hlavných procesov prebieha 1x ročne
a jej výstupy sú uvedené vo výročných správach o činnosti SPU za príslušný rok (D8), v prípade
právomocí delegovaných na fakulty vo výročných správach o činnosti jednotlivých fakúlt za
príslušný rok (D9).
Navyše bolo uskutočnené hodnotenie realizácie Dlhodobého zámeru Slovenskej
poľnohospodárskej univerzity v Nitre na roky 2008-2015 (D10), ktoré bolo východiskom pre
návrh Dlhodobého zámeru Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na roky 2016-2022
(D11), v ktorom sú sformulované kľúčové oblasti rozvoja SPU vzhľadom na ciele SPU
a meniace sa prostredie. SWOT analýza sa uskutočňuje 1x ročne na úrovni SPU, ako aj
jednotlivých fakúlt a jej výsledky sú uvedené v D8 a D9. Výsledky hodnotení a analýz sú
transformované do aktualizácií dlhodobých zámerov SPU, resp. jednotlivých fakúlt. Aktualizácia
dlhodobých zámerov SPU, resp. jednotlivých fakúlt v kratších časových intervaloch (1 – 3 roky)
umožňuje pružne reagovať na požiadavky meniaceho sa prostredia (interných a externých
zainteresovaných strán).
Ciele a opatrenia na ich dosiahnutie v kľúčových oblastiach obsahujúcich manažérske, hlavné
a podporné procesy sú spracované a schválené v D11 (pozri kritérium 1). Plnenie dlhodobých
zámerov na SPU je každoročne vyhodnocované a sú vypracovávané aktualizácie tak, aby bolo
možné reagovať na požiadavky zainteresovaných strán a plniť stanovené strategické ciele.
Zapojenie interných a externých zainteresovaných strán do navrhovania a zlepšovania procesov
sa uskutočňuje „ad hoc“ prostredníctvom volených zástupcov:
 v AS SPU, resp. AS jednotlivých fakúlt,
 vo VR SPU, príp. vedeckých radách jednotlivých fakúlt,
 v SR SPU,
 v Univerzitnej organizácii OZPŠaV pri SPU v Nitre, resp. vo fakultných organizáciách
OZPŠaV.
Rozdelenie dotácie zo štátneho rozpočtu (kritérium 4) na jednotlivé fakulty sa uskutočňuje na
základe dosiahnutých výkonnostných parametrov v kľúčových oblastiach za predchádzajúce
obdobie (predchádzajúci kalendárny rok). Rozdelenie príjmov jednotlivých fakúlt sa uskutočňuje
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na fakultnej úrovni. Dôležitým zdrojom financovania, najmä vedeckovýskumnej činnosti je
čerpanie finančnej dotácie na podporu riešenia projektov (VEGA, KEGA, APVV, ŠF EÚ a pod.)
Rozdelenie a štruktúru dotácii schvaľuje AS (D12) na návrh rektora SPU. Kontrola sa
uskutočňuje 1x ročne, výsledky sú uvedené v správach o hospodárení SPU za príslušný
kalendárny rok (D13).
Výkonnostné ukazovatele hlavných procesov na obdobie rokov 2016 – 2022 sú definované
v D11, pričom tieto globálne ukazovatele na úrovni SPU sú transformované do aktualizácií
dlhodobých zámerov rozvoja jednotlivých fakúlt podľa ich potrieb. Ukazovatele výkonnosti a
interné monitorovanie zamerané na proces vzdelávania sa uskutočňuje pomocou „Systému
vnútorného zabezpečovania kvality vzdelávania na základe európskych noriem a smerníc“ (D5).
Výkonnosť v hlavných procesoch je monitorovaná 1x ročne a dosiahnuté výsledky sú
publikované vo výročných správach SPU, resp. jednotlivých fakúlt (D8, D9). Externé
monitorovanie výkonnosti sa uskutočňuje prostredníctvom akreditácie študijných programov,
habilitačného konania na vymenúvanie profesorov a komplexnej akreditácie univerzít, ktorá sa
uskutočňuje v šesťročných cykloch. Za externé hodnotenie výkonnosti možno považovať aj
hodnotenie jednotlivých fakúlt agentúrou ARRA, ako aj prostredníctvom medzinárodných
ratingových a rankingových agentúr realizovaných napr. University Ranking by Academic
Performance (URAP -http://www.urapcenter.org/2014/), zo Slovenska bolo v tomto hodnotení
zaradených len 6 univerzít medzi nimi aj SPU v Nitre a v období rokov 2014 - 2015 sa
umiestnila na 1956 mieste v rámci sveta a v rámci Slovenska na 6 mieste. Na základe ďalšieho
hodnotenia realizovaného Scimago Institutions Rankings (http://www.scimagoir.com/index.php),
ktorá hodnotí inštitúcie na základe výkonov vo vede a zamerané na zostavovanie celosvetových
rebríčkov vysokých škôl a výskumných inštitúcií (zaradených celkovo 5 100 inštitúcií),na
základe týchto kritérií bolo zo Slovenska v roku 2014 zaradených 10 inštitúcií vrátane SAV a
SPU v Nitre 2 753 miesto v rámci sveta a v rámci Slovenska 8 miesto (D8).
Zamestnanci a študenti majú k dispozícii UIS, ktorý je prístupný 24 hodín denne. Hlavnou
úlohou UIS je zber dát o najdôležitejších činnostiach v hlavných procesoch (napr. výsledky
štúdia), manažovanie vybraných činností (napr. prihlasovanie na predmety, prihlasovanie na
skúšky, vypisovanie skúšobných termínov), ako aj monitorovanie plnenia vybraných činností
(napr. realizácie záverečných prác, spätná väzba prostredníctvom dotazníkov). Prostredníctvom
UIS sú študenti a zamestnanci oboznamovaní o aktuálnej legislatíve. Okrem UIS je k dispozícii
aj Knižničný informačný systém (SlPK), prostredníctvom ktorého univerzitná knižnica v rámci
UIS poskytuje knižničné a informačné služby študentom, pedagogickým, vedeckým, odborným
pracovníkom a ostatným zamestnancom SPU. Dôležitým informačným zdrojom je aj elearningový systém LMS Moodle, prostredníctvom ktorého môžu pedagogickí pracovníci
poskytovať informácie študentom jednotlivých predmetov.
K inovácii procesov na univerzite dochádza v dvojročných intervaloch. Samohodnotiace správy
(D15) vypracované fakultami zohľadňujú osnovu európskych štandardov a smerníc. V závere
samohodnotiacej správy sú zahrnuté silné stránky a oblasti na zlepšovanie procesov, na základe
ktorých sa vypracúva Akčný plán zlepšovania kvality vzdelávacieho procesu. Samohodnotiace
správy a Akčné plány boli vypracované na akademické roky 2013/2014 – 2014/2015. Ďalšie
hodnotenie sa uskutočňuje za akademické roky 2015/2016 – 2016/2017. V súčasnosti sa
pripravuje inovácia Vnútorného systému kvality vypracovaného podľa novej medzinárodnej
normy STN EN ISO 9001:2016. Prvé preškolenie pracovníkov SPU k uvedenej norme sa
uskutočnilo 8. marca 2016.
Benchlearning na národnej a medzinárodnej úrovni sa uskutočňuje najmä prostredníctvom
pracovných ciest a mobilít (pozri kritériá 3 a 7).
5.2. Rozvíjala a dodávala služby a produkty orientované na občana/zákazníka
Výstupom procesu „vzdelávanie“ je absolvent, ktorého atribúty sú definované v D14
a v akreditačných spisoch jednotlivých študijných programov (D17). Výstupom procesu „veda
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a výskum“ sú publikácie, ktorých kvalitatívne parametre sú dané citovanosťou práce
a publikovaním v renomovaných časopisoch s vysokým impact factorom. Výstupom procesu
„podnikanie“ je zisk finančných prostriedkov pre zvýšenie materiálno-technického vybavenia
SPU.
Zapojenie zákazníkov – študentov do navrhovania a zlepšovania služieb a produktov, ako aj do
rozvoja noriem kvality služieb a produktov, sa uskutočňuje najmä prostredníctvom volených
zástupcov:
 v AS SPU, resp. akademických senátoch jednotlivých fakúlt,
 v KR, resp. kolégiách dekanov jednotlivých fakúlt,
 v SR SPU,
 v študentskej samospráve,
 v URK SPU, resp. FRK jednotlivých fakúlt.
Priamou možnosťou sú tiež prieskumy pomocou anonymných dotazníkov pre hodnotenie kvality
vzdelávacieho procesu (D16). Dotazníky sú vyhodnocované 2x ročne (po skončení semestra),
avšak kvôli nízkej účasti respondentov majú tieto prieskumy nízku vypovedaciu schopnosť.
So zainteresovaných strán je najdôležitejšou normotvornou stranou MŠVVaŠ SR, ktoré definuje
požiadavky prostredníctvom kritérií pre rozdelenie dotácií a akreditačných kritérií.
Zamestnávatelia definujú svoje požiadavky prostredníctvom požiadaviek na absolventov, avšak
nie systematicky a jednotne.
Najdôležitejším zdrojom informácií pre študentov je UIS a internetová stránka univerzity
(www.uniag.sk). Internetová stránka je prístupná všetkým zainteresovaným stranám, prístupové
práva do UIS sú obmedzené iba pre študentov a zamestnancov SPU. Prístupnosť oboch
informačných zdrojov je nepretržitá. Pravidelný zdrojom informácií o dianí na univerzite je
dvojtýždenník Poľnohospodár. Univerzita má oddelenie pre styk s verejnosťou, ktoré
zabezpečuje distribúciu do a zber informácií z externého prostredia. Výsledky monitorovania sú
využívané na všetkých úrovniach manažmentu, často krát majú charakter spätnej väzby
a ovplyvňujú operatívne aj strategické rozhodnutia. Automatizovaný výpožičný systém SlPK cez
internet zjednodušuje prístup študentov k literatúre a informáciám. Viac ako tretina všetkých
požiadaviek na výpožičky bola odoslaná z počítačov mimo knižnice. Dôležitým informačným
zdrojom je aj e-learningový systém LMS Moode. Pripojenie na uvedené informačné zdroje nie
je obmedzené ani časovo, ani priestorovo.
Prístupnosť objektov, v ktorých sídlia pracoviská SPU je daná univerzitnými predpismi. Doby
prevádzky jednotlivých pavilónov nie sú uvedené ani na miestach vstupu do objektov, ani na
internetových stránkach. Interné dokumenty pre študentov a zamestnancov sú k dispozícií v UIS,
resp. na internetových stránkach fakúlt. O aktualizáciách sú informovaní prostredníctvom
elektronickej pošty alebo obežníkmi distribuovanými cez sekretariáty pracovísk. Všetky
potrebné dokumenty a formuláre sú k dispozícií v UIS a na internetových stránkach. Pre
študentov sa každoročne vydáva „Študijná príručka“, v ktorej sú obsiahnuté všetky informácie
potrebné pre všetky formy štúdia na fakulte. Externé dokumenty (pre uchádzačov o štúdium
a verejnosť) sú k dispozícií vo verejnej časti UIS a na internetových stránkach. Univerzita
vydáva rôzne propagačné materiály v slovenskom, ako aj v zahraničných jazykoch (letáky,
plagáty, brožúry, videá atď.).
Organizácia umožňuje verejnosti predkladať sťažnosti. Sťažnosti sú na SPU vybavované podľa
zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. Vybavovanie podaných sťažností realizuje „Útvar
kontroly“, ktorý podáva 1x ročne správu o riešení sťažností (D18). Zamestnanci sú pri
zabezpečovaní všetkých svojich činností povinní rešpektovať platnú legislatívu, interné predpisy
a nariadenia rektora SPU.
5.3. Koordinovala procesy v celej organizácii a s inými relevantnými organizáciami
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SPU patrí do siete verejných vysokých škôl, ktorá je evidovaná na MŠVVaŠ SR. Rozsah
poskytovaných služieb je daný zákonom o VŠ (D14) a štatútom SPU (D6). SPU spolupracuje
s inými vysokými školami najmä v oblasti hlavných procesov (napr. spoločné študijné programy,
spoločné projekty a pod.). Táto spolupráca je hodnotená 1x ročne a prezentovaná v D8, D9 a na
webovom sídle SPU.
Najdôležitejšími kľúčovými partnermi vo verejnom sektore sú MŠVVaŠ SR, Nitriansky
samosprávny kraj a mesto Nitra, pričom koordinácia procesov je založená na rokovaniach
manažmentu SPU s predstaviteľmi jednotlivých partnerov, príp. účasťou zástupcov partnerov
v SR SPU, resp. VR SPU. V súkromnom sektore sú najdôležitejším partnerom zamestnávatelia,
pričom koordinácia procesov je založená na návrhoch nových a aktualizácii existujúcich
študijných programov podľa aktuálnych požiadaviek praxe a na spolupráci pri riešení projektov.
SPU sa v roku 2015 úspešne zapojila do projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja
vedomostnej spoločnosti“, ktorý bola zameraný na podporu uplatniteľnosti absolventov na trhu
práce.
SPU je napojená na centrálny register študentov, centrálny register evidencie publikačnej
činnosti vysokých škôl a na centrálny register záverečných prác, ktoré sú spravované MŠVVaŠ
SR (webové sídlo MŠVVaŠ SR). Z hľadiska výmeny dát sú tiež využívané portály iEDU, Portál
VŠ a ďalšie.
Previazanie procesov sa uskutočňuje najmä prostredníctvom výmeny študentov a zamestnancov
(programy pre mobility Erasmus+, Erasmus Mundus, Tempus, CEEPUS, TRIVE), ako aj
prostredníctvom spoločných študijných programov s inými univerzitami. Výsledky v oblasti
výmeny študentov a zamestnancov sú hodnotené 1x ročne a sú uvedené vo Výročných správach
o zahraničných vzťahoch SPU v Nitre (D19).
Riešenie aktuálnych problémov sa uskutočňuje na pravidelných zasadnutiach vedenia, resp.
kolégia rektora SPU. Sú zriadené komisie ako poradné orgány rektora, v ktorých sú zastúpené
jednotlivé organizačné zložky SPU. Riešenie problémov v oblasti kvality zabezpečuje
Univerzitná rada kvality, ktoré bola zriadená rozhodnutím rektora č.2/2013 s účinnosťou od 15.
10. 2013 (D20). Výstupy zo zasadnutí vo forme uznesení sú distribuované na nižšie zložky
riadenia tak, aby bol zabezpečený ich reálny výkon.
Od roku 2014 sa na SPU uplatňuje vnútorný systém manažérstva kvality (D2), ktorý vytvára
zjednocujúcu platformu pre zlepšovanie procesov na SPU. V súčasnosti prebieha
samohodnotenie podľa modelu CAF 2013 na úrovni SPU. Na základe výsledkov
samohodnotenia bude spracovaný akčný plán zlepšovania. Koordinácia procesov naprieč SPU sa
uplatňuje aj pri príprave celouniverzitných strategických projektov.
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Kritérium 6:

Výsledky orientované na občana/zákazníkov

Silné stránky:
 univerzita ako jediná vzdelávacia inštitúcia podporuje cielene vzdelávanie a výskumné
aktivity v poľnohospodársko-potravinárskej oblasti,
 pravidelné monitorovanie a vyhodnocovanie spokojnosti zákazníkov,
 reagovanie na požiadavky trhu práce inováciou študijných programov,
 aktívny prístup k internacionalizácii vzdelávania a výskumu.
Oblasti na zlepšovanie:
 zvýšiť aktivitu študentov k vyjadrovaniu sa k pedagogickému procesu formou dotazníkového
prieskumu,
 zvýšenie počtu post-doktorandských miest pre ukončených doktorandov s vynikajúcimi
študijnými výsledkami v zmysle rozvoja talent manažmentu,
Dôkazy:
D1 Dotazníkové prieskumy
D2 Zápisnice z Vedeckej rady univerzity, Vedeckých rád fakúlt, Kolégia rektora, Kolégií
dekanov, Univerzitnej rady kvality, Fakultných rád kvality, Komisií pre študijné programy na
fakultách
D3 Správy o výsledkov vzdelávacej činnosti na SPU v Nitre v akademickom roku 2012/2013,
2013/2014, 2014/2015 http://www.uniag.sk/sk/spravy-o-vzdelavacej-cinnosti/
D4 Správa o výsledkov vzdelávacej činnosti na FBP SPU v Nitre v akademickom roku
2014/2015
D5 Dotazníkové prieskumy
D6 Vnútorný systém kvality podľa STN EN ISO 9001:2009 na SPU v Nitre (Nitra, 2014).
D7 Systém vnútorného zabezpečovania kvality vzdelávania na základe európskych noriem
a smerníc aplikovaný na podmienky SPU v Nitre (Nitra 24)
D8 Zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach
D9 Zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách

Subkritérium
6.1.
6.2.
Priemer za kritérium

Bodové hodnotenie
48,00
43,00
45,50
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Kritérium 6:

Výsledky orientované na občana/zákazníkov

Hodnotenie: Zvážte, čo dosiahla organizácia v úsilí splniť potreby a očakávania zákazníkov a
občanov prostredníctvom výsledkov...
6.1. Meraní vnímania
Fungovanie SPU v Nitre a jej súčastí sa posudzuje na základe hodnotenia naplnenia očakávaní
študentov od štúdia. Študenti všetkých troch stupňov štúdia majú možnosť sa vyjadrovať ku
kvalite vzdelávania pomocou vypracovaných dotazníkov, ktoré sú uvedené v UIS (Príloha 2).
Univerzita meria spokojnosť občana/zákazníka s kvalitou vzdelávacieho procesu od roku 1996
formou dotazníkového prieskumu 1x ročne, ktorý sa vyhodnocuje a prijímajú sa opatrenia vo
vzťahu k výsledkom šetrení (D1). Napr. v roku 2014/2015 SPU merala kvalitu vyučovacieho
procesu so zameraním sa na posúdenie tvorivosti pedagógov zo strany študentov I. a II. stupňa
štúdia (D1). 51 % študentov sa vyjadrilo, že tvorivých učiteľov na SPU je od 26-51 % (Obr.1.).
Z celkového počtu respondentov až 99 % študentov sa vyjadrilo, že tvorivosť učiteľa má vplyv
na kvalitu vyučovacieho procesu (Obr.2). 38 % učiteľov hodnotí študentov spravodlivo
a objektívne (Obr. 3). 46 % respondentov označilo vzťah učiteľ a študent za partnerský (Obr. 4).
39 % respondentov sa vyjadrilo, že učitelia ich akceptujú a majú pre nich pochopenie (Obr. 5).
Pre 61 % študentov by mal byť vysokoškolský učiteľ vynikajúci človek, veľký vedec a dobrý
prednášateľ (Obr. 6). Obdobné výsledky dotazníkového prieskumu študentov I. a II. stupňa
štúdia boli dosiahnuté aj v dotazníkovom šetrení AR 2012/2013 a 2013/2014 (D3, D4).

Obrázok 1 Hodnotenie tvorivosti učiteľov na SPU

Obrázok 2 Tvorivosť učiteľa a motivácia

Obrázok 3 Objektivita hodnotenia študentov

Obrázok 4 Hodnotenie pracovného štýlu
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Obrázok 5 Spokojnosť vzťah učiteľ – študent

Obrázok 6 Typ vysokoškolského učiteľa

„Teoretickú prípravu na SPU v Nitre“ považuje 90,66 % študentov za postačujúcu resp.
čiastočne postačujúcu a „Štúdiom nadobudnuté praktické zručnosti“ považuje 48,59 % študentov
za postačujúce resp. čiastočne postačujúce. Za nepostačujúcu praktickú prípravu považuje 46,73
%, na základe čoho boli prijaté opatrenia pri príprave akreditačných spisov v rámci komplexnej
akreditácie univerzity (Tab.1) (D1).
Tabuľka 1 Vyjadrenie spokojnosti s teoretickou a praktickou prípravou (%)
Príprava
Teoretická
príprava
Praktická príprava

postačujúca

nepostačujúca

neviem posúdiť

46,73

čiastočne
postačujúca
43,93

5,61

3,73

13,08

35,51

46,73

4,68

Študenti všetkých troch stupňov štúdia sa zapájajú do pracovných procesov SPU v Nitre (VR
univerzity, VR fakúlt, KR, KD, URK, FRK, KŠP) (D2). V súlade so zákonom o vysokých
školách sa študenti vyjadrujú k hodnoteniu vzdelávacieho procesu a pedagóga formou
anonymných dotazníkov on-line, zverejnených v UIS. Možnosť hodnotiť pedagogický proces
v rámci jednotlivých predmetov v UIS využíva veľmi nízke percento študentov na I. a II. stupni
štúdia (5-7 %, kritérium 9.1), nebolo možné odpovede relevantne vyhodnotiť, preto fakulty
použili aj vlastné anketové šetrenie, kedy sa študenti pri zápise vyjadrujú k vzdelávaciemu
procesu za predchádzajúci akademický rok (100 % návratnosť dotazníka).

Obrázok 7 Spokojnosť s výpožičnými službami knižnice

Z 229 respondentov (100 %), až 65 % opýtaných vyjadrilo spokojnosť s výpožičnými službami
Slovenskej poľnohospodárskej knižnice.
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Napríklad do hodnotenia AR 2014/2015 sa na FBP zapojilo 213 študentov na I. stupni a 225
študentov na II. stupni štúdia. V prípade hodnotenia predmetu a učiteľa došlo k zníženiu počtu
predmetov, ktoré boli hodnotené negatívne vyšším percentom študentov (viac ako 30 %).
Hodnotiaci dotazník vyplnilo až 91 % študentov končiacich Ing. štúdium. 86 % opýtaných
študentov hodnotilo kladne dvojstupňové štúdium. 75 % považuje formu ukončenia
bakalárskeho štúdia za vhodnú.
Prieskumu hodnotenia kvality stravy v jedálňach a zariadeniach na SPU v Nitre (Príloha 3)
v roku 2015 sa zúčastnilo 1296 študentov. Najvyššie percento respondentov sa stravuje
v študentskej jedálni ŠD Bernolák (Obr. 8).

Obrázok 8 Stravovanie v školských jedálňach

V rokoch 2013 a 2014 bol realizovaný dotazníkový prieskum aj študentov v III. stupni štúdia,
z ktorého vyberáme niektoré odpovede. Na otázku: „Domnievate sa, že Vaše vedomosti a
zručnosti získané na doktorandskom štúdiu Vám garantujú dobré uplatnenie v náročných
profesiách a zamestnaniach a lukratívnejšie spoločenské začlenenie?“ odpovedalo 42,47 %
v roku 2013 a 35,96 % v roku 2014 kladne (tab.2) (D1).
Tabuľka 2 Spokojnosť doktorandov so získanými vedomosťami a zručnosťami
Možnosti
Áno
Nie
Neviem posúdiť
Celkový počet
doktorandov

Počet

% resp. otázky

2013
62
41
43

2014
32
23
34

2013
42,47
28,08
29,45

2014
35,96
25,84
38,20

314

264

46,82

33,71

Doktorandi sa vyjadrovali k otázke: „Streli ste sa počas doktorandského štúdia s učiteľmi,
ktorých považujete za významné osobnosti v odbore?“ Z tabuľky vyplýva, že viac ako 90 %
doktorandov vyjadrilo spokojnosť s pedagógmi vyučujúcimi na III. stupni štúdia (D1).
Tabuľka 3 Otázka: Streli ste sa počas doktorandského štúdia s učiteľmi, ktorých považujete za
významné osobnosti v odbore?
Možnosti
Áno
Nie

Počet
2013
136
11

% resp. otázky
2014
80
8
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6.2. Meraní výkonnosti
Okrem študentov do procesov navrhovania a poskytovania služieb alebo navrhovania procesov
rozhodovania sú zapojení aj vysokokvalifikovaní externí pracovníci z praxe a to v Správnej rade
univerzity, Vedeckej rade univerzity, Vedeckej rady fakúlt, Univerzitnej rady kvality,
Fakultných rád kvality a v Komisiách pre študijné programy na fakultách (D2). V rokoch 20132015 bolo zrealizovaných 6 zasadnutí Vedeckej rady univerzity (2 x ročne), 36 zasadnutí
Vedeckých rád fakúlt (2 x ročne na každej fakulte), 3 zasadnutia Univerzitnej rady kvality (min.
1 x ročne), 18 zasadnutí Fakultných rád kvality (1 x ročne na každej fakulte), zasadnutie Komisií
pre študijné programy na fakultách (min. 1 x ročne na každej fakulte za každý študijný program).
Na základe výsledkov komplexnej akreditácie a dotazníkových prieskumov, ročných správ za
jednotlivé úseky sú prijímané návrhy a odporúčania.
SPU využíva moderné komunikačné prostriedky (internet, sociálne siete). Od roku 2010 univerzita
má facebookovú stránku, ktorá v súčasnosti vytvára komunitu zloženú zo 7400 účastníkov. K
novým a inovatívnym spôsobom zaobchádzania patrí vytvorenie nových webových stránok
v slovenskom a anglickom jazyku, ktorými občania/zákazníci získavajú aktuálne informácie
o štúdiu, vedecko-výskumných aktivitách a činnostiach na univerzite.
Dotazníkové prieskumy spokojnosti a potrieb zainteresovaných strán sa realizujú 1 x ročne ako u
žien tak aj u mužov. Výsledky internej ankety SPU v Nitre (D5) mapujúcej informácie
o uplatnení absolventov z rokov 2013-2015 tiež preukazujú isté trendy, a to aj napriek faktu, že
údaje reprezentujú situáciu len približne tretiny absolventov. Tendencia zotrvať v lokalite či
regióne, v ktorej vysoká škola pôsobí, je podmienené regionálnou štruktúrou záujemcov
o štúdium a študentov. Z podobného dôvodu sa aj vyššia koncentrácia nezamestnaných
absolventov SPU sústreďuje do nitrianskeho regiónu. Univerzita dodržiava rovnoprávnosť mužov
a žien. Rovnaké príležitosti v oblasti vzdelávania majú ženy aj muži.
SPU formou dotazníkových prieskumov periodicky zisťuje potreby, postoje a očakávania ZS
prostredníctvom dotazníkového prieskumu, ktoré sú zamerané na hodnotenie predmetov a
meranie spokojnosti študentov na I., II. a III. stupni vysokoškolského štúdia. Hodnotenie
prebieha od roku 1996 raz ročne. Od roku 2015 bolo zahájené meranie spokojnosti
s knižničnými službami. SPU realizovala vlastný dotazníkový prieskum, do ktorého sa zapojilo
1196 respondentov (TF 448, FEM 310, FBP 438). Možnosť hodnotiť pedagogický proces
využilo na FEŠRR v priemere 3 % a na FAPZ 6,5 % študentov. Študenti nevyužívajú možnosť
vyjadriť sa ku kvalite výučby na fakulte a ich záujem o hodnotenie pedagogického procesu klesá.
Z kvantitatívnej analýzy vyplýva, že študenti kladne hodnotia: kvalitu vysokoškolských učiteľov
- tvorivosť učiteľa, prenos poznatkov z praxe a uplatňovanie poznatkov z vedeckovýskumnej
činnosti vo výučbe, organizáciu vyučovacieho procesu - systém organizácie prednášok, cvičení a
individuálnej výučby na fakulte, systém absolvovania čiastkových testov počas semestra a
možnosť vlastnej organizácie skúšok, zabezpečenie vyučovacieho procesu - študentské mobility
a ich využívanie ako prínos pre zvýšenie kvality vzdelávania, účasť na letných školách a
krátkodobých kurzoch na rozširovanie poznatkov, organizovanie študentskej vedeckej
konferencie. K slabým stránkam vzdelávania zaraďujú: organizáciu praxe a pripravenosť
absolventov na uplatnenie sa na trhu práce, nízky podiel praktickej výučby, terénnych cvičení a
exkurzií, nízky podiel laboratórnych cvičení s využitím modernej prístrojovej techniky,
nedostatočný počet zahraničných lektorov podieľajúcich sa na výučbe predmetov, nevyužívanie
možnosti vyjadriť sa ku kvalite výučby zo strany študentov.
Stabilný počet uchádzačov o štúdium v dennej forme štúdia považujeme za prejav dôvery.
Pokles záujmu uchádzačov o externú formu štúdia klesol z dôvodu spoplatnenia štúdia. Vývoj
počtu študentov na SPU je ilustrovaný v obr.9.
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Obrázok 9 Vývoj počtu študentov ako dôvera verejnosti

Ako prejav dôvery verejnosti považujeme každoročný nárast zahraničných študentov (obr.10). Na
SPU študovalo v AR 2014/2015 122 zahraničných študentov, z toho 60 v prvom stupni (52
v dennej forme), 32 v druhom stupni a 30 v treťom stupni štúdia. Zahraniční študenti pochádzajú z
nasledovných štátov: Srbská republika, Česká republika, Poľská republika, Ruská federácia, Thajské
kráľovstvo, Čínska ľudová republika, Indonézska republika, Peruánska republika, Filipínska
republika, Tadžická republika, Ukrajina, Macedónsko, Republika Uzbekistan, Nemecká spolková
republika, Sýrska arabská republika, Arménska republika, Líbyjská republika, USA.

Obrázok 10 Vývoj počtu zahraničných študentov ako dôvera verejnosti

SPU každoročne organizuje domáce a medzinárodné Letné školy a intenzívne kurzy pre
študentov. Nárast počtu organizovaných aktivít a študentov je dokumentovaný v tab.4, obr.11
(D3).
Tabuľka 4 Organizácia a účasť študentov na letných školách/kurzoch
Počet letných škôl
Počet študentov

2012/2013
8
84
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2013/2014
10
204

2014/2015
17
389
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Obrázok 11 Účasť študentov SPU na letnej škole v Indii a v Číne.

Univerzita zabezpečuje pre študentov možnosť získať certifikáty na interných auditorov
v systéme manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001, na rozšírenie kompetentnosti interného
audítora pre systém environmentálneho manažérstva a BOZP (STN EN ISO 14001, STN
OHSAS 18001, na interných audítorov pre automobilový priemysel (STN ISO/TS 16949)
a organizuje kurzy pre školenie o zmenách v STN EN ISO 9001 (tab. 5). Záujem študentov je
vyjadrený v tab. 5.
Tabuľka 5 Participácia študentov na odborných kurzoch
Interný audítor v systémy manažérstva kvality (STN EN ISO
9001)
Rozšírenie kompetentnosti interného audítora pre systém
environmentálneho manažérstva a BOZP (STN EN ISO 1401,
STN OHSAS 18001)
Interný audítor pre automobilový priemysel (STN ISO/TS
16949)
Preškolenie o zmenách v STN EN ISO 9001

2013
12

2014
29

2015
28

2016
19

14

15

-

-

-

-

10

-

-

-

-

21

Študenti so špecifickými potrebami prednostne získavajú ubytovania v ŠD, majú individuálny
prístup, využívajú, prípadne zakúpenie špeciálnych pomôcok a pod. Aktuálne evidovaných študentov
SPU so špecifickými potrebami je 48 (D3). Na univerzite bola zriadená psychologická poradňa pre
študentov, počet návštev v rokoch 2013-2015 bol 10 (tab. 6). Meranie spokojnosti študentov SPU so
špecifickými potrebami a spokojnosť študentov so psychologickou poradňou sa cielene nemeria.

Tabuľka 6 Návšteva študentov v psychologickej poradni
rok
Počet
študentov

plán
2

2012/2013
skutočnosť
2

plán
2

2013/2014
skutočnosť
3

plán
3

2014/2015
skutočnosť
5

Sociálna oblasť na univerzite sa zabezpečuje prostredníctvom „Registra študentov“. Percento
vybavených žiadostí o ubytovanie v ŠD sa pohybuje na úrovni 60-85 % za posledné 3 roky
(2013-75 %, 2014-85 %, 2014-85 %) (D3). Sociálne štipendiá a študentské pôžičky sú
5poskytované v súlade s platnou legislatívou a sú uvedené v tab. 7 (D3).
Okrem motivačných 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 (D3).
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Tabuľka 7 Počet sociálnych a motivačných štipendií poskytnuté študentom
Štipendium
plán
4500

Sociálne
štipendium
Motivačné
štipendium

700

2012/2013
skutočnosť
4914
704

plán
4900

2013/2014
skutočnosť
5177

700

655

plán
5000

2014/2015
skutočnosť
4842

700

793

Univerzita v období od 01.01.2013 do 31.12.2015 evidovala 9 sťažností, ktoré vybavuje Útvar
kontroly (tab.8). Lehoty spracovania sťažností sa riadia ustanoveniami Zákona č. 9/2010 Z.z.
o sťažnostiach (D8).
Tabuľka 8 Počet sťažností študentov
Prijaté
sťažnosti

Z predchádzajúceho
roku

Riešené s prešetrením
Odložené

Spolu
opodstatnené

neopodstatnené

2013

1

0

1

-

-

1

2014
2015

3
2

1
0

4
4

-

4
-

2

V rokoch 2013-2015 boli prijaté žiadosti o zníženie, odpustenie resp. odloženie termínu
splatnosti (tab. 9).
Tabuľka 9 Počet žiadostí o zníženie, odpustenie a odloženie splatnosti školného
rok

2013
2014
2015

žiadosti o
zníženie školného
plán
skutočnosť
10
20
10
15
10
12

žiadosti o
odpustenie školného
plán
skutočnosť
5
8
5
6
5
5

žiadosti o odloženie
splatnosti školného
plán
skutočnosť
15
20
15
17
15
13

Organizácia kontroluje a dodržiava platnosť noriem poskytovaných služieb. Služby, ktoré SPU
v Nitre poskytuje študentom sa riadia príslušnou legislatívou a platnými normami
kvality/akreditácie (D9).
Informovanosť študentov je na dobrej úrovni, študenti využívajú komunikačné možnosti so
svojimi pedagogickými a nepedagogickými pracovníkmi. Dostupnosť informácií je uvedená
v Správe o výsledkoch vzdelávacej činnosti na SPU za jednotlivé akademické roky (D3).
Meranie spokojnosti ZS s dostupnými informáciami cielene nemeriame.
Univerzita vyhodnocuje potreby zainteresovaných strán zmenou profilu absolventa a štruktúry
odporúčaného študijného plánu v procese komplexnej akreditácie. Obsahové úpravy študijných
programov na fakultách sa realizujú na základe vyjadrení komisií pre študijné programy,
v ktorých participujú vysokokvalifikovaní externí pracovníci z praxe. Na základe navrhnutých
pripomienok sa aktualizujú informačné listy a inovuje sa obsahová stránka prednášok a cvičení
jednotlivých predmetov.
Oddelenia rešpektujú úradné hodiny a školitelia konzultačné hodiny. V prípade potreby je možné
uskutočniť individuálne stretnutie resp. konzultáciu na základe telefonickej alebo mailovej
komunikácie. Informácie týkajúce sa manažérskych zodpovedností rozličných služieb sú
dostupné vo Vnútornom systéme kvality podľa STN EN ISO 9001:2009 na SPU v Nitre (D6).
Okrem UIS je k dispozícií aj knižničný informačný systém (SIPK), e-learningový systém LMS
Moodle, facebook a univerzitný 2-týždenník Poľnohospodár a vedecké časopisy Acta, Journal of
Microbiology and Biotechnology of Food Sciences. Počet informačných kanálov viď. kritérium
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8. Dostupnosť a presnosť informácií organizácia zabezpečuje prostredníctvom internetovej
stránky, tlačených materiálov a na podujatiach v ročnom časovom predstihu. Organizácia má
tlačové oddelenie, ktoré zabezpečuje styk s verejnosťou, tlač novín a propagáciu organizácie.
Študenti sa môžu vyjadriť k webovému sídlu (obsah, štruktúra) prostredníctvom odkazu na
správcu alebo v diskusnom fóre.
SPU má vypracovanú, schválenú a uverejnenú koncepciu rozvoja, dlhodobého zámeru univerzity
na web stránke. Organizácia priebežne monitoruje plnenie kvalitatívnych aj kvantitatívnych
cieľov v zmysle schváleného plánu (D7). Zverejňovanie výsledkov univerzity a jej súčastí je
zabezpečené prostredníctvom obsahového spracovania výročných správ a samohodnotiacich
správ fakúlt na web stránke univerzity a fakúlt.
Organizácia sa pravidelne zlepšuje dostupnosť a prehľadnosť informácií, pričom v pravidelných
ročných intervaloch uskutočňuje redizajn webovej stránky www.uniag.sk.
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Kritérium 7:

Výsledky vo vzťahu k zamestnancom

Silné stránky:
 otvorený prístup vedenia univerzity, fakúlt a vedúcich ostatných pracovísk k zamestnancom,
 proporcionálne vyvážená kvalifikačná štruktúra zamestnancov,
 veľmi dobrá spolupráca medzi vedením univerzity a odbormi aj v oblasti starostlivosti
o zamestnancov.
Oblasti na zlepšovanie:
 prehĺbenie systému zisťovania spätnej väzby od zamestnancov,
 skvalitnenie systému hodnotenia vzťahov univerzity a zamestnancov,
 uskutočňovanie prieskumu na vnímanie vrcholového manažmentu zamestnancami univerzity.
Dôkazy:
D1 Hodnotiaci formulár stravovania v jedálňach a v zariadeniach určených pre študentov
a zamestnancov SPU v Nitre – k nahliadnutiu na R-SPU
D2 Dotazníky hodnotenia učiteľov študentami – k nahliadnutiu na R-SPU
D3 Dlhodobý zámer SPU v Nitre https://www.uniag.sk/sk/dlhodoby-zamer-spu/
D4 Metodická príručka integrovaného manažérskeho systému na podmienky SPU v Nitre
https://is.uniag.sk/auth/dok_server/slozka.pl?id=6065;zobraz=0;typ=mod;on=1
D5 Zákon č. 311/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov – Zákonník práce
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/uvod/legislativa/pracovna-legislativa/zakonnikprace.pdf
D6 Správy z previerok BOZP a PO v jednotlivých rokoch – k nahliadnutiu na R-SPU
D7 Kolektívna zmluva na roky 2013 – 2015 v znení neskorších dodatkov
http://is.uniag.sk/dok_server/slozka.pl?;id=8946
D8 Kolektívna zmluva na roky 2016 – 2018 http://is.uniag.sk/dok_server/slozka.pl?;id=19304
D9 Výročná správa SPU v Nitre za rok 2015 https://www.uniag.sk/sk/vyrocne-spravy/
D10 Správy o výsledkoch vzdelávacej činnosti na SPU v Nitre https://www.uniag.sk/sk/spravy-ovzdelavacej-cinnosti/
D11 Správy o zahraničných vzťahoch SPU v Nitre https://www.uniag.sk/sk/vyrocne-spravy-ozahranicnych-vztahoch-spu-v-nitre/
D12 Zápisy zo zasadnutí vedenia univerzity, z kolégií rektora a ďalších rokovaní – k
nahliadnutiu na R-SPU

Subkritérium
7.1.
7.2.
Priemer za kritérium

Bodové hodnotenie
45,00
55,00
50,00
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Kritérium 7:

Výsledky vo vzťahu k zamestnancom

Hodnotenie: Zvážte, čo dosiahla organizácia v úsilí splniť potreby a očakávania svojich
zamestnancov prostredníctvom výsledkov...
7.1. Meraní vnímania
Výsledky týkajúce sa celkového vnímania zamestnancami
Univerzita v úsilí splniť potreby a očakávania svojich zamestnancov realizovala dotazníkový
prieskum, v ktorom zisťovala ako vnímajú zamestnanci zákazníkov/študentov, a tým aj pracovné
podmienky (D13). Prieskumy sa uskutočnili v rokoch 2013, 2014 a zúčastnilo sa ich spolu 432
(296+136) učiteľov. Na obr. 1 a 2 je uvedené percentuálne zastúpenie učiteľov z jednotlivých
fakúlt, ktorí sa zapojili do prieskumu.

Obrázok 1 Percentuálne zastúpenie fakúlt 2013

Obrázok 2 Percentuálne zastúpenie fakúlt 2014

Na otázku 1 „Myslíte si, že vedomostná úroveň študentov prijatých na SPU každoročne klesá?“
boli v jednotlivých rokoch odpovede znázornené na obr. 3. Zastúpenie odpovedí na otázku 9
„Aká je ochota študentov v rámci predmetu (záverečná práca, semestrálne práce, ...)
spolupracovať s praxou?“ je ilustrovaná na obr. 4.

Obrázok 3 Odpovede – otázka 1

Obrázok 4 Odpovede – otázka 9

Zastúpenie odpovedí na otázku 10 „Ako využívajú študenti pedagógom vypísané konzultačné
hodiny?“ a otázku 16 „Ako hodnotíte prínos zahraničných pobytov študentov v ich ďalšom
pôsobení na SPU?“ je na obr. 4 a 5.

Obrázok 5 Odpovede – otázka 10
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Výsledky prieskumu boli vyhodnotené a boli prijaté opatrenia (D10). Univerzita uskutočňuje
sociálnu politiku smerom zamestnancom (D3), ku ktorej patrí aj zabezpečenie kvalitného
stravovania. Pripomienky boli zaslané k jeho kvalite a Stravovacia komisia SPU uskutočnila
prieskum spokojnosti zamestnancov s kvalitou stravy (Príloha 3). Anonymný prieskum
hodnotenia kvality stravovania v jedálňach a zariadeniach SPU sa uskutočnil v roku 2015 (D1).
Do prieskumu sa zapojilo 297 zamestnancov. Na vybrané relevantné otázky boli nasledujúce
odpovede:

Obrázok 7 Hodnotenie podávania a podávanej stravy v jedálňach

Obrázok 9 Čistota prostredia a kultúra stolovania
personálu pri podávaní stravy

Obrázok 8 Hodnotenie teploty jedla

Obrázok 10 Dodržiavanie hygienických zásad

Najvyššiu nespokojnosť respondenti uviedli s kvalitou podávaných zemiakov (37 %), s čistotou
tanierov, podnosov, príborov a pohárov (25 %), s pestrosťou podávanej stravy (22,5 %)
a s teplotou jedla (21,5 %). Viac ako polovica respondentov (55 %) je len čiastočne spokojných
a v budúcnosti by chceli zaradiť do ponuky viac jedál pripravených z rybieho mäsa (46 %) a
z čerstvej zeleniny (44 %). Respondenti by privítali používanie kvalitnejších i keď finančne
náročnejších surovín na prípravu jedál. Výsledky prieskumu boli vyhodnotené manažmentom
univerzity a boli prijaté opatrenia (D12).
Univerzita pravidelne organizuje porady vedenia a kolégiá rektora, ktorých závery sú k
dispozícií zamestnancom prostredníctvom zápisov (B12). Taktiež jednotlivé fakulty dávajú
k dispozícii zápisy z vedenia fakúlt a z kolégií dekanov, dotýka sa to taktiež ostatných súčastí
univerzity. Súčasťou porád je identifikovanie oblastí, v ktorých je potrebné flexibilne reagovať a
upravovať rozličné procesy systému manažérstva v záujme dosiahnuť vyššiu efektivitu
organizácie.
Univerzita spolu s odbormi podporuje zamestnancov k harmonickému rozvoju (D3), k
zdravému a aktívnemu životu, čoho dôkazom sú športové dni univerzity (obr.11) a jednotlivých
pracovísk, predvianočný futbalový turnaj zamestnancov, basketbalový, volejbalový,
badmintonový turnaj atď. Manažment univerzity podporuje regeneračno-liečebné pobyty
zamestnancov (obr.12), rekreácie, zájazdy atď. (D7, D8).
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Obrázok 11 Záber z ukončenia športového dňa

Obrázok 12 Časť účastníkov regeneračno-liečebného pobytu v roku 2014

Zamestnanci sa regenerovali v roku 2013 v Turčianskych Tepliciach, v roku 2014
v Bojniciach, v roku 2015 v Lúčkach a v roku 2016 v Trenčianskych Tepliciach. Počty
účastníkov sú uvedené na obr. 13., z ktorého vyplýva, že záujem o tento pobyt narastá.
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Obrázok 13 Počet účastníkov regeneračno-liečebného pobytu v rokoch 2013 – 2016

Univerzita má zriadenú Centrálnu previerkovú komisiu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
ktorá každoročne hodnotí a vypracováva správu o BOZP (D5). Väčšina zistených nedostatkov je
priebežne odstránená.
Výhodnejšie pracovné podmienky a starostlivosť o zamestnancov sú dohodnuté v Kolektívnej
zmluve (napr. pružný pracovný čas, rekreačná starostlivosť, starostlivosť o regeneráciu
pracovnej sily atď.). Porovnanie výhod plynúcich pre zamestnancov zo zmluvy na roky 2013 až
2015 (D7) a na roky 2016 až 2018 (D8) je uvedené v tab.1.
Tabuľka 1 Porovnanie niektorých benefitov v KZ
Benefity v KZ
roky 2013 - 2015

roky 2016 - 2018

Časť 2, čl. 2 ods. 10: Zamestnávateľ vyplatí
zamestnancom pracujúcim vo viaczmennej
prevádzke príplatok za zmennosť pevnou
sumou
Časť 2, čl. 3 ods. 10: Zamestnávateľ vyplatí
zamestnancovi odmenu pri dosiahnutí veku
Časť 2, čl. 4 ods. 11

v dvojzmennej prevádzke 10 €, v trojzmennej
a nepretržitej prevádzke 15 € mesačne

v dvojzmennej prevádzke 20 €, v trojzmennej a
nepretržitej prevádzke 30 € mesačne

50 rokov, od roku 2015 – 50 a 60 rokov

50, 60 a 70 rokov

--

Časť 3, čl. 6 ods. 3: Počas dočasnej
pracovnej neschopnosti zamestnanca
v pracovnom pomere vyplatí zamestnávateľ
náhradu príjmu od prvého do desiateho dňa
vo výške
Časť 3, čl. 6 ods. 9: Zamestnávateľ poskytne
pracovné voľno s náhradou mzdy v prvý deň
školského roka jednému z rodičov
sprevádzajúceho dieťa
Časť 3, čl. 6 ods. 10: Zamestnávateľ sa
zaväzuje prispievať zamestnancovi na
doplnkové dôchodkové sporenie čiastkou

70 % denného
zamestnanca

Zamestnávateľ uhradí lekárske preventívne
prehliadky vo vzťahu k práci na účel
posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu
podľa § 30e zákona č. 355/2007 Z. z.
75 % denného vymeriavacieho základu
zamestnanca

Časť 4: Sociálny fond na SPU sa tvorí a
čerpá v zmysle platných zákonov

povinným prídelom vo výške 1 % a ďalším
prídelom 0,05 % zo súhrnu hrubých platov

vymeriavacieho

základu

pri nástupe do 1. ročníka ZŠ

pri nástupe do 1. a 2. ročníka ZŠ

14,00 € a zamestnancovi pracujúcemu na
rizikovom pracovisku SPU v III. kategórii
16,60 €

14,00 € (od 1. 1. 2017 16,00 €) a
zamestnancovi pracujúcemu na rizikovom
pracovisku SPU v III. kategórii 16,60 € (od 1.
1. 2017 18,00 €)
Od 1. 1. 2017 bude ďalší prídel vo výške 0,1 %
a od 1. 1. 2018 vo výške 0,15 %.

Univerzita priebežne skvalitňuje pedagogický zbor, technické a administratívne personálne
zabezpečenie svojej činnosti (D3). Mobility zamestnancov poskytujú príležitosť rozšíriť si
poznatky, osvojiť nové metódy, zlepšiť zručnosti. Mobility podporujú pocit spolupatričnosti a
vznikajúce európske občianstvo. Medzinárodné programy a projekty považujeme za významné
podporné nástroje pre budovanie strategických partnerstiev, zvyšovanie konkurencieschopnosti a
budovanie dobrého mena SPU. Členstvo v medzinárodných organizáciách, angažovanie
univerzity vo významných medzinárodných univerzitných asociáciách a odborných
akademických združeniach dokumentuje uznanie kariérneho rozvoja zamestnancov univerzity.
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7.2. Meraní výkonnosti
Ohodnotenie zručností učiteľských zamestnancov sa uskutočňuje dotazníkmi, ktoré vypĺňajú
študenti všetkých troch stupňov štúdia. Podrobnejšie uvedené v kritériu 6 (D2).
Zamestnanci si postupne zvyšujú svoju odbornosť. Pozitívne treba hodnotiť zastúpenie učiteľov
s vedeckou hodnosťou, v ktorom má SPU jedno z najvyšších zastúpení spomedzi všetkých
univerzít SR (95,71 %). Na obr.10 je znázornený vývoj nárastu zastúpenia učiteľov s vedeckou
hodnosťou od akademického roka 2009/2010 do 2014/2015 (D10).

Obrázok 14 Vývoj podielu pedagogických zamestnancov s vedeckou hodnosťou

Dôkazom zvyšovania odbornosti je i nárast zastúpenia docentov a profesorov na jednotlivých
fakultách v posledných rokoch (D10), ktoré je znázornené od akademického roka 2009/2010 do
2014/2015 na obr. 14.

Obrázok 15 Vývoj zastúpenia kategórií učiteľov na fakultách SPU

Univerzita je úspešne zapojená do programu Erasmus, za čo bola v roku 2012 Národnou
agentúrou pre program LLP ocenená značkou „Kvalita Erasmus mobility 2012“.
Tabuľka 2 Vývoj počtu mobilít učiteľov a pracovníkov v rokoch 2012 – 2015
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2012
Fakulta/rok

MU

2013

MP

MU

2014

2015

MP

MU

MP

FAPZ

2

2

2

7

5

4

MU
1

FBP

6

3

5

6

10

3

2

12

FEM

11

8

8

4

9

1

9

8

FEŠRR

3

1

6

3

4

2

7

9

FZKI

3

-

2

-

4

3

3

3

TF

2

-

4

1

4

2

1

3

Iné pracovisko

-

5

-

3

8

19

27

20

23

3

27

36

SPU celkom
Spolu MU+MP

46

47

23
59

MP
4

42
65

Zamestnanci využívajú mobility na prednáškovú činnosť a tiež na účasť na konferenciách
a kongresoch, kde získavajú mnohé informácie a znalosti, nepedagogickí zamestnanci sa taktiež
zúčastňujú mobilít za účelom školenia (D15). Účasť zamestnancov na mobilitách narastá, ako
vidno z tab. 2. Na obr. 16 a 17 je uvedené zapojenie zamestnancov do mobilít za účelom výučby
a školenia podľa jednotlivých fakúlt.

Obrázok 16 Vyslaní zamestnanci SPU v roku 2015 podľa fakúlt - výučba

Obrázok 17 Vyslaní zamestnanci SPU 2015 podľa fakúlt – školenie

V rámci slovenských VŠ v mobilitách cez program Erasmus zamestnanci - školenie sa SPU
nachádza na 4. mieste a v počte učiteľov vyslaných na mobility za účelom výučby na 10. mieste.
Prehľad o zahraničných pracovných cestách zamestnancov je v tab. 3. Počet navštívených krajín,
počet zamestnancov i počet dní strávených postupne narastá.
Tabuľka 3 Zahraničné pracovné cesty zamestnancov
Rok
2013
2014

Počet krajín
50
59

Počet zamestnancov
1320
1444
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Zamestnanci univerzity sú najdôležitejšou súčasťou univerzity. Vývoj zastúpenia zamestnancov
v jednotlivých kategóriách v rokoch 2012-2015 je uvedený v úvode a v kritériu 9 (D9).
Na SPU je schválená systemizácia pracovných miest. Cieľom univerzity je doplniť stav
pracovníkov zabezpečujúcich úlohy vyplývajúce z akreditácie a z riešenia projektov po ukončení
pracovného pomeru alebo počas práceneschopnosti. Za roky 2013 až 2015 prišlo k pohybom
zamestnancov uvedeným v tab. 4 a 5.
Tabuľka 4 Prehľad o vzniku pracovného pomeru na SPU
Rok
2015
2014
2013

Doba
určitá
69
64
59

Doba
neurčitá
9
7
4

PP projekty
8
9
21

Spolu
86
80
84

Tabuľka 5 Prehľad o skončení pracovného pomeru na SPU v rokoch 2013-2015
Rok

2015
2014
2013

*§ 60,71 a Starobný
72 ZP
a predčasný
starobný dôchod.
72
11
49
16
68
21

*§ 63ods.1 a
§ 67 ZP

*§ 59 ods. 4 ZP

Spolu

3
1
2

4
2
1

90
68
92

Tabuľka 6 Prehľad zamestnávania občanov so zdravotným postihom za rok 2013-2015
rok
2015
2014
2013

Priemerný evidenčný
počet zamestnancov vo
FO
1115
1118
1110

Povinný počet
zamestnancov so ZP
(plán)
36
36
36

Skutočný prepočítaný
počet zamestnancov so
ZP
67
64
64

Odvod
ÚPSVaR v €
0€
0€
0€

V rokoch 2013-2015 ukončilo pracovný pomer na SPU spolu 250 zamestnancov (tab. 5) a taký
istý počet zamestnancov bol prijatý (tab.4), z čoho vyplýva, že systemizácia pracovných miest
bola na SPU dodržaná. Univerzita vytvára podmienky aj pre zamestnávanie občanov so
zdravotným postihom (tab.6), ktorých počet za ostatné tri roky neklesol. Zamestnávateľ poskytol
sociálnu výpomoc zo sociálneho fondu (tab.7).
Tabuľka 7 Prehľad o počte poskytnutí sociálnej výpomoci zamestnancom za roky 2013-2015
Rok
2015
2014
2013

Plán
2
2
2
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Kritérium 8:

Výsledky vo vzťahu k spoločenskej zodpovednosti

Silné stránky:
 rešpektovaná pozícia SPU ako zodpovedného a kvalitného partnera v regionálnom, národnom
i medzinárodnom kontexte,
 široké spektrum aktivít a podujatí pre odbornú i širšiu verejnosť,
 pôsobenie mnohých zamestnancov SPU v Nitre v regionálnych, národných a medzinárodných
komisiách a fórach,
 veľká pozornosť venovaná študentom so špecifickými potrebami.
Oblasti na zlepšovanie:
 sprehľadnenie informácií o univerzite na webovej stránke v anglickom jazyku
a zintenzívnenie propagácie univerzity v masmediálnych komunikáciách,
 skvalitnenie vnímania univerzity ZS a zintenzívnenie spolupráce s hospodárskou praxou,
 optimalizovanie energetického štandardu v objektoch univerzity,
 zintenzívnenie pôsobenia univerzity v oblasti rozvojového vzdelávania a projektov.
Dôkazy:
D1 http://www.arra.sk/hodnotenie-vysokych-skol; http://www.profesia.sk/cms/newsletter/jun2015/rebricek-zaujmu-o-absolventov-vedu-informatici-a-strojari/44928
D2 https://www.minedu.sk/data/att/10143.pdf
D3 https://is.uniag.sk/pracoviste/projekty.pl?id=93;quick=1;lang=sk
D4 http://www.uniag.sk/sk/spravy_VVC/
D5 http://www.uniag.sk/sk/projekty-EU/
D6 http://www.agrobiotech.sk/
D7 Zápisy zo zasadnutí vedenia SPU v Nitre a priložená dokumentácia; dostupné na sekretariáte
R-SPU
D8 http://www.uniag.sk/sk/projekty-a-podujatia/; Správy o vzdelávacej činnosti 2012-2014, kap.
7; http://www.uniag.sk/sk/spravy-o-vzdelavacej-cinnosti/
D9http://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/items/vianocny-dar-spu-otvara-srdcia/?page=19
D10 Výročná správa o činnosti Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre za rok 2015;
file:///C:/Users/Roman/Downloads/defin_vyrocna_sprava_na_www%20(4).pdf
D11 Správa o výsledkoch vedeckovýskumnej činnosti na SPU v Nitre za rok 2015;
file:///C:/Users/Roman/Downloads/Sprava_o_VVC_na_SPU_za_rok_2015-na_web%20(2).pdf
D12 Smernica o pôsobnosti koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami;
file:///C:/Users/Roman/Downloads/Smernica_o_ZTP_na_SPU.pdf
D13 Rozvojové vzdelávanie; http://www.uniag.sk/sk/projekty-a-podujatia/
D14 Celoživotné vzdelávanie; http://www.uniag.sk/sk/celozivotne-vzdelavanie/
D15 Poradenstvo pre študentov; http://www.uniag.sk/sk/poradenstvo-pre-studentov/
D16 Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre; http://www.slpk.uniag.sk/sk/
D17http://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/items/svetovy-kongres-esperanta-v-nitreprivital-ucastnikov-zo-60-krajin-sveta/
Kritérium 8
8.1.
8.2.
Spolu za kritérium
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Kritérium 8: Výsledky vo vzťahu k spoločenskej zodpovednosti
Hodnotenie: Zvážte, čo organizácia dosahuje vo vzťahu k vlastnej spoločenskej zodpovednosti
prostredníctvom výsledkov...
8.1. Meraní vnímania
Jednou z foriem merania vnímania povedomia verejnosti o univerzite a o jej vplyve na kvalitu
života občanov/zákazníkov je možné interpretovať aj počtom navštívení webovej stránky (tab. 1)
Tabuľka 1 Záujem o webovú stránku univerzity
rok
Počet navštívení webstránky
2013
430 000
2014
445 000
2015
459 000
Zdroj: CIKT SPU v Nitre

Reputácia organizácie sa vníma taktiež podľa výsledkov komplexnej akreditácie, avšak je
sledovaná a vyhodnocovaná aj pozícia organizácie v rôznych domácich i medzinárodných
rankingoch, napr. ARRA, portál Profesia.sk a pod. (D1, Kritérium 5).
Vplyv na kvalitu života v regióne a spoločnosti univerzita zabezpečuje aj v oblastiach, ktoré
nepatria do hlavných oblastí jej činností a pre rôzne cieľové skupiny (Obr. 1-4).

Obrázok 1 Podujatie pre deti

Obrázok 3 Oslavy 60. výročia založenia FS Zobor

Sledujú a vyhodnocujú sa aj informácie o organizácii uverejnené v médiách. V Slovenskej
poľnohospodárskej knižnici sa každodenne pripravuje monitoring tlače, ktorý sa odosiela na
sekretariát rektora. Kvalitatívna spätná väzba je zabezpečovaná tiež pravidelným sledovaním
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reakcií na zverejnené informácie o organizácii na sociálnych sieťach a v médiách, ktoré
monitoruje Kancelária komunikácie a práce s verejnosťou.

Obrázok 2 Slávnostné odovzdávanie osvedčení o absolvovaní NLU deťom a UTV seniorom

SPU v Nitre aktívne (autorsky i metodicky) participovala v období 2014 - 2016 na projekte
MŠVVaŠ SR Posilnenie úlohy vysokých škôl v regiónoch, ktorého cieľom bolo kvantitatívnokvalitatívne zmapovanie
vplyvu a reflexie tzv. tretej úlohy/misie vysokých škôl
prostredníctvom informácií o skúsenostiach v oblasti prepojenia vzdelávania s trhom práce, v
zhodnocovaní výsledkov výskumu v kontexte spolupráce s praxou, prostredníctvom iniciatív
vysokých škôl v kultúrnej, sociálnej a environmentálnej oblasti a spolupráci vysokých škôl s
aktérmi regionálneho rozvoja. Podrobné údaje (aj) o SPU v Nitre sú súčasťou rovnomennej
publikácie (D2).

Obrázok 4 Program NUD 2016

Meranie ekonomického vplyvu univerzity sa momentálne realizuje v rámci projektu Univerzity a
ekonomický rozvoj regiónov (D3).
Vplyv univerzity na priestorové spoločenstvá, krajinu a spoločnosť vo vyššie uvedených
oblastiach je dané tiež riešením projektov zameraných na tieto oblasti. Výskumné smery
pracovísk SPU v Nitre pokrývajú biologické, ekologické, produkčné, socio-ekonomické,
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technologické a technické aspekty využitia prírodných zdrojov a riešenia aktuálnych otázok
poľnohospodárskej výroby a krajiny a agropotravinárstva (D4).
Z 11 strategických projektov univerzity riešených v predošlom programovacom období bolo 5
zameraných na environment a udržateľosť (D5) a vybudované VC ABT má vo svojej štruktúre
oddelenia zamerané na bioenergie, bioekonomiku, ekológiu a pod. (D6).
V roku 2016 boli na SPU v Nitre uskutočnené dotazníkové výskumy a audity
s environmentálnym zameraním (Tab.2, D7).
Tabuľka 2 Aktivity environmentálneho charakteru v roku 2016
Názov
Separovanie odpadu na SPU v
Nitre

Metóda
dotazník určený pre študentov
dennej a externej formy štúdia

Vstupný audit pre tzv. Zelené
úradovanie na SPU v Nitre

dotazník pre fakulty

Výsledok
780 respondentov, údaje boli
vyhodnotené
zber údajov prebieha, výsledkom
bude stanovenie kľúčových
indikátorov pre jednotlivé oblasti,
ktoré sa budú pravidelne merať

Obrázok 5 Vybrané výsledky dotazníkového výskumu študentov

Obrázok 6 Vybrané výsledky dotazníkového výskumu študentov
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Obrázok 7 Vybrané výsledky dotazníkového výskumu študentov

Univerzita sa v minulom programovacom období tiež aktívne zapojila do riešenia projektov
prakticky zameraných na aktuálne problémy vidieka a na rôzne kategórie vidieckej populácie
(D8):
Tabuľka 3 Vzdelávacie projekty pre prax
Názov projektu

Schéma

Cieľová skupina

Počet
účastníkov

Aktivizácia mládeže v rozvoji vidieka

Program rozvoja
vidieka SR

starostovia, reprezentanti
mládežníckych organizácií a
pracovníci s mládežou

20

Ekonomické vzdelávanie pre rozvoj
vidieka

Program rozvoja
vidieka SR

starostovia vidieckych obcí

16

Vidiecka univerzita tretieho veku

OP Vzdelávanie

seniori (50+) žijúci vo vidieckych
obciach

69

Včelárstvo v rozvoji poľnohospodárstva,
potravinárstva a vidieka
Finančný manažment v trvalo
udržateľnom poľnohospodárstve a v
rozvoji vidieka
Zvyšovanie konkurencieschopnosti
podnikov agrorezortu s podporou
informačných systémov

Program rozvoja
vidieka SR

záujemcovia o včelárstvo

120

Program rozvoja
vidieka SR

manažéri poľnohospodárskych
podnikov

50

Program rozvoja
vidieka SR

manažéri poľnohospodárskych
podnikov

63

(Pozn.: nejedná sa o vedeckovýskumné projekty, tie sú uvedené v D4.)
Univerzita získava spätnú väzbu od účastníkov vzdelávacích projektov v oblasti ďalšieho
vzdelávania (viď kap. 4.1, Príloha 4).
Špecifickým podujatím s charitatívnym zameraním, ktoré od roku 2011 každoročne organizuje
SPU v Nitre je Vianočný dar SPU, ktorého čistý výťažok sa v jednotlivých rokoch pohyboval
v rozpätí 700 € – 1000 € a bol doteraz určený na podporu Správy zariadení sociálnych služieb
mesta Nitry, na zakúpenie lupy do SLPK pre slabozrakých, ako aj na úpravu priestorov a na
skvalitnenie života študentov so špecifickými potrebami v študentských domovoch (D9).
8.2. Meraní výkonnosti
V rámci projektov zo ŠF EÚ OP Výskum a vývoj, univerzita uskutočnila riešenie viacerých
projektov, ktorých cieľom bolo zvýšiť kvalitu vzdelávania a výskumu SPU prostredníctvom
investícií do technickej infraštruktúry jej a objektov, ako aj zvýšenie kvality vzdelávania
prostredníctvom investícií do hmotnej infraštruktúry: zlepšenie technického stavu objektov
výučby SPU ich rekonštrukciou a modernizáciou, zlepšenie technického stavu ubytovacieho
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zariadenia ŠD Mladosť jeho rekonštrukciou a modernizáciou. Výsledkom riešenia projektu je aj
kvalitnejšia ubytovacia infraštruktúra SPU, výrazné zníženie tepelnej straty objektu a úspora
energie minimálne 400 GJ/rok (D10).
V rámci kooperácie majú základné pracoviská svojich tradičných partnerov na univerzitách,
ústavoch SAV, rezortných výskumných ústavoch NPPC Nitra, prestížnych poľnohospodárskych
družstvách a potravinárskych podnikoch, v spolupráci s ktorými sa riešili spoločné výskumné
projekty (D11, Tab. 4).
Množstvo a významnosť pozitívnej aj negatívnej pozornosti, ktorú venujú médiá organizácii sa
kvantitatívne nemeria, kvalitatívne sa vyhodnocuje (viď 8.1/b).
Vnútorný predpis rektora SPU v Nitre vytvára všeobecne prístupné akademické prostredie a
zodpovedajúce podmienky štúdia pre študentov so špecifickými potrebami bez znižovania
požiadaviek na ich študijný výkon. Prehľad evidovaných študentov SPU so špecifickými
potrebami je uvedený v D12.
Tabuľka 4 Prehľad o štruktúre vedeckovýskumných projektov v období 2013-2015
Projekt
2013
2014
2015
72
78
73
VEGA
4
5
9
z toho v spolupráci so SAV a s inými part.
33
32
25
KEGA
2
1
z toho v spolupráci s inými part.
9
5
9
APVV - všeobecná výzva
4
2
2
z toho v spolupráci s inými part.
5
5
APVV - bilaterálna spolupráca
2
3
3
APVV - dofinancovanie projektov
10
6
4
MVTS
2
19
23
Hospodárske zmluvy
Zdroj: Správa o výsledkoch vedeckovýskumnej činnosti na SPU v Nitre za rok 2015

Index 2015/2013
1,01
2,25
0,76
*
1,00
0,50
1,00
1,50
*
11,50

SPU v Nitre dôsledne aplikuje legislatívu týkajúcu sa ochrany ľudských práv, uplatňovania
rovnosti príležitosti a pri prijímaní uchádzačov o štúdium a kariérnom raste zamestnancov nie sú
uplatňované diskriminačné opatrenia. Evidencia v tomto smere sa na univerzite nevedie.
Pozornosť venujú univerzite i významné osobnosti spoločensko-politického a hospodárskeho
života (obr. 8).

Obrázok 8 Návšteva prezidenta SR, ministra školstva a ministerky pôdohospodárstva na SPU

SPU v Nitre spolupracuje s Nadáciou Pontis v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci Slovak Aid
(koordinovanej Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR) formou
zavádzania rozvojových tém do univerzitného vzdelávania. V rámci projektu Globálna
univerzita III. boli akreditované tieto vzdelávacie programy ďalšieho vzdelávania zamerané na
rozvojové témy: Udržateľné poľnohospodárstvo v rozvoji vidieka, Medzinárodné vzťahy
a globalizácia, Medzinárodné podnikanie a obchod, Regionálny rozvoj a marketing.
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Uskutočnila sa zahraničná mobilita 2 zamestnancov SPU v Keni a 3 výberové prednášky
kolegov zo Zambie a Kene na FEM SPU v Nitre. V pilotnom projekte bolo vyškolených 10
študentov druhého a tretieho stupňa štúdia (D13). Spolupráca v oblasti rozvojovej problematiky
bude pokračovať projektom Globálna univerzita IV.
SPU v Nitre vytvorila prostredie pre vznik Kancelárie celoživotného vzdelávania, ktoré
zabezpečuje a koordinuje najmä prípravu a realizáciu rôznych foriem vzdelávacích programov
ďalšieho vzdelávania na pracoviskách SPU v Nitre (D14).
Tabuľka 5 Absolventi MBA štúdia na SPU v Nitre
Akademický rok
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015

Počet absolventov
26
20
16
17
17
17

Univerzita rozšírila svoje služby voči spoločnosti napr. o MBA štúdium Agribusiness and
Commerce akreditované v medzinárodnej sieti AGRIMBA, doplňujúce pedagogické štúdium,
Univerzitu tretieho veku a pod. (Tab. 5, 6)
Tabuľka 6 Prehľad o formách ďalšieho vzdelávania a počtoch účastníkov
Názov vzdelávania
A
Univerzita tretieho veku
Doplňujúce pedagogické štúdium
MBA
Iné špeciálne formy kurzov
Kurz vysokoškolskej pedagogiky
Letné školy
Spolu
Zdroj: Správy o vzdelávacej činnosti

2012/2013

Akademický rok
2013/2014
2014/2015

B
406
97
52
87
41
87
770

C
266
86
33
339
41
62
827

Index rastu
C/B
D/C
D/B
E
F
G
0,66 1,01 0,66
0,89 1,07 0,95
0,63 1,00 0,63
3,90 0,50 1,94
1,00 0,49 0,49
0,71 1,21 0,86
1,07 0,79 0,85

D
268
92
33
169
20
75
657

Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre zabezpečuje
psychologické poradenstvo pre všetkých študentov univerzity, ako aj koordinačnú činnosť pre
študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami (D15). Napĺňanie požiadaviek
občanov a študentov sa realizuje aj prostredníctvom SLPK (D16).
Produktívnu výmenu poznatkov a informácií s partnerskými subjektmi zabezpečuje
organizovanie vedeckých a odborných podujatí, ako aj organizovanie a spoluorganizovanie
významných podujatí medzinárodného charakteru, napr. 101. Svetový kongres Esperanta (D17).
Tabuľka 7 Vývoj o vedeckých a odborných podujatiach v období 2011-2015
Forma podujatia/rok

2011

2012

Podujatia s medzinárodnou účasťou/Počet dní

70/117

86/188

87/180 58/156 54/129

355/770

Odborné a vedecké podujatia s domácou účasťou/Počet
dní

50/89

50/83

66/115

267/426

Spolu
Zdroj: Kancelária vedy a výskumu SPU v Nitre

2013

2014

36/64

2015

65/75

Spolu

120/206 136/271 153/295 94/220 119/204 622/1196
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Na univerzite funguje Útvar krízového riadenia, BOZP, ochrany pred požiarmi a vlastnej
ochrany, ktorý okrem iných činností zabezpečuje aj preškoľovanie zamestnancov a študentov zo
všeobecne platných predpisov v predmetných oblastiach.
Tabuľka 8 Počty preškolených osôb z BOZP a PO v období 2013-2015
2013 2014 2015
Počet preškolených zamestnancov
1154 1120 1180
Počet vstupných školení zamestnancov
78
67
72
Počet preškolených študentov
1950 1780 1843
Zdroj: Útvar krízového riadenia, BOZP, ochrany pred požiarmi a vlastnej ochrany

V zmysle zákona o odmeňovaní pri výkone práce vo verejnom záujme je osobný príplatok
prostriedok, ktorým zamestnávateľ u zamestnancov oceňuje ich mimoriadne osobné schopnosti,
dosahované pracovné výsledky alebo vykonávanie práce nad rámec zmluvných povinností.
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Kritérium 9:

Kľúčové výsledky výkonnosti

Silné stránky:
 úspešná komplexná akreditácia v roku 2015 (SPU vyhodnotená ako jedna zo siedmych
najlepších univerzít v SR), diverzifikácia študijných programov vzhľadom na potreby trhu
práce,
 študijné programy vyučované v anglickom resp. ruskom jazyku – možnosť získania
dvojitých resp. spoločných diplomov,
 vybudovanie výskumného centra AgroBioTech zo štrukturálnych fondov EÚ, ako výsledok
úspešnej partnerskej spolupráce,
 systémové, automatizované riadenie databázy SAP, softvér Sofia, univerzitný informačný
systém.
Oblasti na zlepšovanie:
 inovovanie a zdokonalenie systém sledovania vybraných ukazovateľov hlavnej činnosti
univerzity,
 prepracovanie ukazovateľov výkonnosti administratívnych pracovníkov, systému ich
sledovania, kontroly a vyhodnocovania,
 využitie výskumného potenciálu a vybavenia AgroBioTech-u, certifikácia laboratórií tak, aby
mohli byť využité pre komerčné účely.
Dôkazy:
D1 Hodnotenie fakúlt vysokých škôl 2015; zverejnené na: http://www.arra.sk
D2 Licencia databázy SAP a praktická ukážka jeho prevádzky
D3 Licencia Univerzitného informačného systému.
D4 Smernica: „Opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov“ (č. j.: 350/2013-sekr. rektora)
D5 Päť univerzít môže prísť o titul. Nepublikujú, výstupy doktorandov sú o ničom. Trend, 27.
8. 2015. Zverejnené na: http://www.etrend.sk/ekonomika/pat-univerzit-moze-prist-o-titulnepublikuju-vystupy-doktorandov-su-o-nicom.html
D6 Centrá excelentnosti http://www.itms.sk
D7 Rektor SPU slávnostne prevzal medzinárodné ocenenie ECTS Label a DS Label;
zverejnené na: http://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/items/rektor-spu-slavnostneprevzal-medzinarodne-ocenenie-ects-label-a-ds-label/?page=20
D8 Register zmlúv – dostupný u JUDr. Evy Kolníkovej – Útvar právny a verejného obstarávania
SPU v Nitre
D9 Správa nezávislého audítora k 31. 12. 2013 – originál dostupný na Sekretariáte kvestorky
SPU v Nitre
D10 Správa o výsledkoch vedecko-výskumnej činnosti na SPU v Nitre za posledné kalendárne
roky; zverejnené na: http://www.uniag.sk/sk/spravy_VVC/
D11 Správy o výsledkoch vzdelávacej činnosti na SPU v Nitre za posledné akademické roky;
zverejnené na http://www.uniag.sk/sk/spravy-o-vzdelavacej-cinnosti/
D12 Správa o zahraničných vzťahoch 2015; zverejnené na: http://www.uniag.sk/sk/vyrocnespravy-o-zahranicnych-vztahoch-spu-v-nitre/
D13 Vyhodnotenie kontrolnej činnosti útvaru kontroly SPU v Nitre za rok 2015
D14 Výročná správa o hospodárení SPU v Nitre za rok 2013, 2014, 2015
D15 Výstupy – zostavy softvéru podľa výberu a vyfiltrovaných informácií
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D16 Záznam o výsledku kontroly financovania vedeckovýskumnej činnosti zo zahraničných
zdrojov na vybraných vysokých školách a univerzitách – originál dostupný na Sekretariáte
kvestorky SPU v Nitre
D17 Nezamestnanosť absolventov vysokých škôl v roku 2014; zverejnené na:
http://www.cvtisr.sk/buxus/docs//VS/absolvent/nezam_abs_vs_2014_2_.pdf
D18 Prehľad nezamestnanosti absolventov podľa vysokých škôl a študijných odborov;
zverejnené na: http://www.cvtisr.sk/buxus/docs//VS/absolvent/nezam_abs_vs_2014_2_.pdf
D19 Výsledky dotazníkového prieskumu:
https://is.uniag.sk/auth/vv/epruzkumy/sprava_pruzkumu.pl
D20 Príkaz rektora č. 1/2016 na dodržiavanie Usmernenia k hospodáreniu s poskytnutými
finančnými prostriedkami v rámci všeobecnej výzvy VV
D21 Hodnotiaca správa o komplexnej akreditácií činnosti SPU v Nitre, zverejnená na:
http://www.akredkom.sk/zapis/884fo/prku8862.pdf

Subkritérium
9.1.
9.2.
Priemer za kritérium

Bodové hodnotenie
81
75
78
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Kritérium 9:

Kľúčové výsledky výkonnosti

9.1. Externé výsledky: výstupy a dôsledky vo vzťahu k cieľom
Univerzita dodržiava platnú legislatívu z pohľadu uspokojenia očakávaní externých ZS v súlade
s jej poslaním a víziou. Kvalitatívne a kvantitatívne parametre všetkých oblastí činností
univerzity sú pravidelne sledované na úrovni jednotlivých orgánov fakúlt a univerzity tak, aby
bola schopná zlepšovať vlastnú výkonnosť efektívnym spôsobom (D10, D11). Vybrané
kvantitatívne a kvalitatívne výsledky vzdelávacieho procesu na SPU v Nitre sú uvedené v tab.1.
Tabuľka 1 Prehľad o počte zapísaných študentov na fakultách SPU v Nitre v akademických
rokoch 2012/2013 až 2014/2015
Akademický rok
2012/2013

Index rastu

2013/2014

2014/2015

Stupeň
štúdia

DF

EF

∑

DF

EF

∑

DF

EF

∑

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

G/D J/G J/D
K

l

M

Bc.

4 574

1 221

5 795

4 515

1 025

5 540

4 346

913

5 259 0,96 0,95 0,91

Ing.

2 294

964

3 258

2 274

845

3 119

2 342

789

3 131 0,96 1,00 0,96

PhD.

222

147

369

201

137

338

178

114

292 0,92 0,86 0,79

Spolu

7 090

2 332

9 422

6 990

2 007

8 997

6 866

1 816

8 682 0,95 0,96 0,92

Za sledované obdobie troch akademických rokov univerzita zaznamenala pokles študentov o 8
%, čo je dôsledkom predovšetkým spoplatnením externej formy štúdia a poklesom
demografickej krivky populácie. Dominantnou príčinou poklesu počtu doktorandov o 21 % je
negatívny dopad zmeny financovania štipendií z MŠVVaŠ SR (tab.1).
V akademickom roku 2014/2015 ukončilo štúdium 2 920 študentov, čo bolo o 330 menej
v porovnaní s rokom 2012/2013, avšak o 39 viac oproti roku 2013/2014. V akademickom roku
2013/2014 bol zaznamenaný pokles, avšak v roku 2014/2015 nárast absolventov na inžinierskom
štúdiu o 6 % a na doktorandskom štúdiu o 10 % (tab.2). SPU priebežne monitoruje situáciu v
sieti stredných škôl, spolupracuje so školami obdobného zamerania (prednášková činnosť,
odborné praxe stredoškolákov na katedrách a účelových zariadeniach SPU, spoluúčasť pri
organizovaní biologických a chemických olympiád, účasť 15 stredoškolákov z celého Slovenska
na 5-dňovom pobyte na SPU v rámci MiniErazmus a pod.) a osobnou cielenou účasťou na
školách propaguje študijné programy tak, aby zvýšila počet kvalitných uchádzačov o štúdium
(D11).
Tabuľka 2 Prehľad o počte absolventov fakúlt SPU v Nitre v akademických rokoch 2012/2013
až 2014/2015
Akademický rok

Index rastu

Stupeň štúdia

2012/2013

2013/2014

2014/2015

C/B

D/C

D/B

A

B

C

D

E

F

G

Bc.

1 525

1 426

1 373

0,94

0,96

0,90

Ing.

1 653

1 395

1 481

0,84

1,06

0,90

PhD.

72

60

66

0,83

1,10

0,92

Spolu

3 250

2 881

2 920

0,89

1,01

0,90

Vychádzajúc z faktografie tabuľky 3 možno konštatovať, že vážený študijný priemer (váhou sú
kredity za jednotlivé predmety) sa z roka na rok zhoršuje. Identifikácia dôvodov tohto stavu
a hľadanie východísk (špeciálne semináre) sú predmetom rokovaní vedení univerzity, jej fakúlt
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a Univerzitnej rady kvality. Medzi rozhodujúce dôvody je možné zaradiť slabú vedomostnú
úroveň maturantov, čo sa následne odzrkadľuje na nezvládnutí vysokoškolského systému štúdia.
Tabuľka 3 Vážený priemer podľa fakúlt, stupňov štúdia a foriem štúdia
Akademický rok
2012/2013

Index rastu

2013/2014

2014/2015

Bc.

Ing.

Fakulta

Bc.

Ing.

Bc.

Ing.

Bc.

Ing.

D/B

F/D

F/B

E/C

G/E

G/C

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

H

I

J

FAPZ

2,65

1,98

2,60

1,98

2,63

1,98

0,98

1,01

0,99 1,00 1,00 1,00

FBP

2,54

1,97

2,52

1,99

2,70

2,42

0,99

1,07

1,06 1,01 1,22 1,23

FEM

2,20

1,93

2,27

2,04

2,39

2,04

1,03

1,05

1,09 1,06 1,00 1,06

FEŠRR

2,28

1,94

2,42

1,94

2,55

2,01

1,06

1,05

1,12 1,00 1,04 1,04

FZKI

2,46

1,89

2,67

1,84

2,66

1,90

1,09

1,00

1,08 0,97 1,03 1,01

TF

2,65

2,03

2,63

2,00

2,59

1,99

0,99

0,98

0,98 0,99 1,00 0,98

SPU

2,46

1,96

2,52

1,97

2,59

2,06

1,02

1,03

1,05 1,01 1,05 1,05

URK sledovala a vyhodnocovala úroveň vedomostí študentov pred absolvovaním, a po
absolvovaní vybraného predmetu. Bolo zistené, že úroveň vedomosti po absolvovaní predmetu
mala jednoznačný progres, na základe čoho univerzita rozhodla pokračovať v tomto mechanizme
preverovania vedomostí, ktorý sa ukázal ako efektívny (D 11).
Tabuľka 4 Prehľad o hodnotení pedagogického procesu študentmi
Akademický rok
2012/2013
2013/2014
2014/2015

Metóda hodnotenia
Dotazník
Dotazník
Dotazník
Dotazník
Dotazník

on line
on line
print
print
on line

Zapojenie študentov
na hodnotení

Počet respondentov na
predmet

7%
7%
11,8%
9,40%
5,40%

1 až 7
1 až 6
30 a viac
30 a viac
1 až 7

V súlade s politikou kvality SPU sa v rokoch 2013 a 2014 realizoval dotazníkový prieskum
zameraný na hodnotenie kvality vzdelávacieho procesu učiteľmi (kritérium 7, D19, príloha 2).
Tabuľka 5 Prehľad o počte dotazovaných absolventov za roky 2013-2015
Rok
2014/2015
2013/2014
2012/2013

Plán
1481
1395
1653

Skutočnosť
532 (36 %)
418 (30 %)
489 (30 %)

Tabuľka 6 Uplatnenie absolventov v praxi podľa fakúlt
Fakulta SPU
FAPZ
FBP
FEM
FEŠRR
FZKI
TF
SPU spolu

Počet
zamestnaných
absolventov
137
35
237
138
72
149
768

Podiel na
zamestnanosti
absolventov (%)
17,8
4,5
30,9
18,0
9,4
19,4
100,0
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Počet
nezamestnaných
absolventov
38
8
36
27
18
11
138

Podiel na
nezamestnanosti
absolventov (%)
27,5
5,8
26,1
19,6
13,0
8,0
100,0
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Manažment univerzity realizuje dotazníkové šetrenie aj pri absolventoch SPU. Zo 1653
absolventov AR 2012/2013 dotazník vyplnilo 489 absolventov, za 2013/2014: 418 absolventov
a za 2014/2015 spolu 532 absolventov. V 2012/20013 z celkového počtu odpovedajúcich
respondentov sa 73,0 % označilo za zamestnaných, v 2013/2014 87,6 % a v 2014/2015 81,6 %.
Tabuľka 7 Uplatnenie absolventov v praxi v %
Fakulta
SPU

Podiel na celkovom
počte absolventov
SPU (%)

FAPZ
FBP
FEM
FEŠRR
FZKI
TF
SPU

22,4
11,0
24,4
12,3
9,9
20,0
100

Podiel na zamestnanosti
absolventov vo vzorke
(%)
14,9
9,0
28,0
15,1
9,9
23,1
100

Podiel na nezamestnanosti
absolventov vo vzorke (%)

27,3
18,2
25,9
13,0
11,7
3,9
100

Podiel
nezamestnaných
absolventov vo
vzorke (%)
13,4
14,7
7,5
7,1
9,4
1,5
8,1

Údaje z dotazníkového prieskumu poukazujú na skutočnosť, že absolventi SPU v Nitre majú
tendenciu zotrvať po ukončení štúdia v nitrianskom regióne, ich podiel sa každoročne mierne
zvyšuje. Potešiteľné je, že v porovnaní s rokmi 2011/12 a 2012/13 sa počet nezamestnaných
absolventov v roku 2014/2015 znížil takmer o polovicu.
Pri vedeckovýskumnej činnosti upriamuje SPU pozornosť na hodnotenie aktivít podľa fakúlt,
projektov, podľa objemu získaných finančných prostriedkov, podľa kvantity a kvality výstupov
v podobe publikácií (D20). Na SPU v Nitre existujú výskumné centrá excelentnosti (D6):
 ECOVA - Excelentné centrum ochrany a využívania agrobiodiverzity,
 ECOVAplus - Excelentné centrum ochrany a využívania agrobiodiverzity Plus,
 Centrum excelentnosti pre integrovaný manažment povodí v meniacich sa podmienkach
prostredia (CEIMP) bolo budované spolu s partnerskými organizáciami (Ústavom
Hydrológie SAV a Technickou univerzitou vo Zvolene),
 Centrum excelentnosti pre bielo-zelenú biotechnológiu.

Obrázok 1 Priestory centra ABT

Obrázok 2 Vysokoškolský podnik

Za významný krok z hľadiska dlhodobého rozvoja univerzity, podpory výskumu a transferu
poznatkov do praxe, ale aj lepších východiskových podmienok integrovania vedy na SPU do
medzinárodných výskumných projektov, možno považovať realizáciu spoločného projektu SPU,
UKF a ÚGBR SAV týkajúceho sa vybudovania výskumného centra pre agro–bio-technologický
výskum „AgroBioTech“, ktorý už od konca roka 2015 ponúka podmienky pre rozvoj
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aplikovaného výskumu a inovácií v oblasti poľnohospodárskych biotechnológií, technológii
potravín, agrobiológie a agrobioenergetiky (Obr. 1) (D20).
Jednou z významných aplikačných oblastí výskumu na SPU je využitie potenciálu VPP
v Kolíňanoch, kde k najvýznamnejším výstupom z riešených výskumných úloh patria:
 výroba bioplynu zo širšieho spektra poľnohospodárskej biomasy (FEŠRR),
 zavedenie metodiky genetického hodnotenia a odhadu ukazovateľov plemenných hodnôt
vybraných plemien hovädzieho dobytka (FAPZ),
 analýza welfare a životných podmienok chovaných zvierat (FAPZ),
 využitie pokusných polí pre pestovateľské technológie, ochranu a zber vybraných odrôd
kultúrnych plodín (FAPZ),
 sústreďovanie a budovanie kolekcií genetických rastlinných zdrojov (FAPZ),
 zhodnotenie a katalogizácia genofondu z tradičných a netradičných druhov rastlín pre
šľachtenie a iné praktické využívanie (FAPZ) a i.
Medzi najdôležitejšie parametre hodnotenia vedecko-výskumnej činnosti patrí publikačná
činnosť (tab.8 a 9). Jej kvalita sa podieľa na pozitívnej spätnej väzbe okolia voči univerzite a na
jej dobrom mene (D 10).
Tabuľka 8 Prehľad faktov o predmetoch priemyselného vlastníctva (PPV) na SPU v Nitre
Nahlásené PPV
PPV identifikované v skríningu

24
24

z toho odporučené pre ochranu DV a komercializáciu
Podanie medzinárodnej patentovej prihlášky
Príprava podania medzinárodnej patentovej prihlášky

12
6
1

FAPZ-3; FEM-2; TF-19
FAPZ-4; FBP-3; FEM-2; TF-3
FAPZ-1; FBP-2; FEM-2; TF-1 po
ukončení výskumnej etapy
TF-1
FEM-2; TF-1

Tabuľka 9 Prehľad počtu publikácií na učiteľa a tvorivého pracovníka na SPU v Nitre za
obdobie rokov 2012 až 2015
Ukazovateľ
Počet publikácií na učiteľa
Počet publikácií na tvorivého pracovníka
Počet vedeckých článkov na tvorivého pracovníka

2013
5,58
5,63
1,98

2014
5,04
5,14
1,76

2015
4,92
4,98
1,63

Manažment SPU a fakúlt venuje trvalú pozornosť inovácii a aktualizácii študijných programov
v zmysle najnovších poznatkov výskumu tak, aby absolvent bol konkurencieschopný na trhu
práce doma aj v zahraničí. V rámci komplexnej akreditácii v roku 2014 univerzita predložila na
akreditáciu 94 ŠP, pričom získala práva na 90 ŠP (96 %-ná úspešnosť) (D7). Výučba na SPU
v rokoch 2012/2013 až 2004/2015 prebiehala celkovo v 87 - 90 akreditovaných ŠP, pričom
najviac (36 resp. 37) bolo realizovaných na I. stupni štúdia, potom (30 – 31) na II. stupni a
najmenej (21-22) na III. stupni štúdia (D11).
SPU pravidelne monitoruje a vyhodnocuje uplatnenie svojich absolventov v praxi, pričom
vlastné výsledky dotazníkového prieskumu sú obsahom správy o vzdelávacej činnosti (D11,
D19). Univerzita s nezamestnanosťou 8,98 % (r. 2014) sa z celkového počtu 35 hodnotených
škôl umiestnila na 24. mieste (D17). V porovnaní s rokom 2009, kedy bola nezamestnanosť
absolventov na úrovni 11,3 %, je tento údaj priaznivejší (D18).
Z výsledkov komplexnej akreditácie vyplynulo, že v hodnotení slovenských univerzít najlepšie
obstálo sedem univerzít, medzi ktorými zaujala SPU šiestu pozíciu (D21), pričom univerzita bola
začlenená medzi univerzitné vysoké školy. AK konštatovala, že SPU má v súčasnosti vyhovujúci
vnútorný systém kvality a jeho uplatňovanie je na dostatočnej úrovni.
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Manažment univerzity dbá, aby sa dôsledne dodržiavala Bolonská deklarácia. SPU bola na
Slovensku prvou univerzitou, ktorá začala zavádzať tento systém, za čo v roku 2010 získala
prestížne medzinárodné ocenenia ECTS Label a DS Label, ktoré obhájila aj na roky 2013-2016
(D13), z čoho vyplýva, že SPU je spoľahlivým partnerom pre zahraničné univerzity z hľadiska
mobilít študentov.

Obrázok 3 Prestížne ocenenie ECTS Label a DS Label

Univerzita všetky uzatvorené zmluvy (zmluvy o dielo, iné hospodárske zmluvy, zmluvy
o partnerstve a i.) eviduje v Registri zmlúv. V roku 2013 bolo registrovaných 573 zmlúv, 436
v roku 2014 a 842 zmlúv v roku 2015 (D8).
SPU má v súčasnosti uzatvorených 180 bilaterálnych zmlúv v rámci programu Erasmus+ a vyše
100 medziuniverzitných dohôd o spolupráci v celosvetovom meradle v oblasti mobilít študentov
a učiteľov (D12). V ak. roku 2014/2015 sa zahraničných mobilít za účelom Erasmus+ štúdia
zúčastnilo 91 (viac o 13) študentov a za účelom Erasmus+ stáže 114 študentov SPU (viac o 32).
Študenti boli vyslaní do 24 krajín Európy, Ázie, Ameriky a Veľkej Británie. Najvyšší počet
vyslaných študentov bol z FAPZ (75), FEM (66) a FEŠRR (23). Univerzita je výnimočná
organizovaním letných škôl s partnerskými univerzitami (kritérium 6).
Na základe partnerských zmlúv bolo na SPU za sledované obdobie riešených viacero
výskumných projektov (tab. 11 pozri kritérium 8.2).
Tabuľka 11 Prehľad o projektoch MVTS riešených na fakultách SPU za roky 2013 až 2015
Projekt
COST
7. RP
Horizont 2020
MVTS
Iný projekt

2013
4
7
10
4

2014
11
6
6
9

2015
19
5
1
4
7

Index 2015/2013
4,75
0,71
*
1,75

SPU v Nitre bola za posledné tri roky kontrolovaná viacerými kontrolnými ustanovizňami
(tab.12). Medzi najvýznamnejšie kontroly možno zaradiť účtovný audit vykonaný v roku 2014 a
kontrola NKÚ na financovania vedeckovýskumnej činnosti zo zahraničných zdrojov v roku
2013. Závery kontroly sú uvedené v (D9, D16), pričom manažment univerzity po oboznámení sa
s výsledkami kontrol prijal konkrétne opatrenia (D4, D20).
Tabuľka 12 Finančné kontroly a audity 2013-2015
Vládny audit
NKÚ
Úrad pre VO
Iné externé kontroly
Vnútorné kontroly
Spolu

2013
3
1
2
2
8
16
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2014
2
1
6
9

2015
1
1
2
6
10

spolu
4
2
4
5
20
35
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Výsledky hodnotenia fakúlt Akademickou rankingovou a ratingovou agentúrou (ARRA) za
obdobie rokov 2011 – 2015 sú uvedené v obr.5 (D1). Podľa zdroja Profesia.sk roku 2015, FEM
patrí dlhodobo medzi 20 fakúlt SR, ktorých absolventi mali najlepšie šance zamestnať sa ako
vysokoškolskí absolventi (9.-14. miesto v rámci všetkých fakúlt SR). Technická fakulta v rámci
hodnotenia záujmu zamestnávateľov o absolventov vysokých škôl získala významné
umiestnenie na 9. mieste medzi fakultami VŠ SR.

Obrázok 5 Vývoj dosiahnutých priemerných bodov podľa metodiky hodnotenia ARRA

Univerzita zabezpečuje výučbu kompletných ŠP EURUS v anglickom jazyku resp.
anglicko/ruskom, pričom v akademickom roku 2014/2015 boli promovaní prví absolventi, ktorí
získali dvojitý diplom v spolupráci s Timiriazev University v Moskve. Na FEŠRR sa v rámci
programu Erasmus Mundus realizuje medzinárodný študijný program International Master of
Science in Rural Development (IMRD) v anglickom jazyku, ktorý sa realizuje v rámci konzorcia
10 univerzít z celého sveta (tab. 13). V rámci jazykovej výučby študenti môžu absolvovať
záverečnú skúšku na získanie medzinárodného jazykového certifikátu UNIcert II, resp. UNIcert
III. v anglickom, nemeckom alebo ruskom jazyku (D11, D12).
Tabuľka 13 Počet absolventov študijných programov vyučovaných v cudzom jazyku
Fakulta
FEŠRR
FEM

Názov ŠP
IMRD
IBA
BE
EURUS

2012/2013
14
20
14
-

2013/2014
15
17
13
3

2014/2015
10
21
14
3

2015/2016
10
22
17
4

Významným výsledkom inovatívneho prístupu riadenia vedeckovýskumnej činnosti je výstavba
a vybavenie výskumného centra AgroBioTech, ktoré je vybavené špičkovou výskumnou
infraštruktúrou, umožňujúcou realizovať výskumu na medzinárodnej úrovni (Kritérium 4).
9.2. Interné výsledky: úroveň účinnosti
Manažment univerzity má za cieľ účinne a efektívne riadiť interné procesy tak, aby organizácia
dosahovala výnimočné výsledky. Minimálne jedenkrát do roka sú prerokovávané výsledky
hlavných činností univerzity (vzdelávanie, vedeckovýskumná činnosť a ďalšie) vo vzťahu
k výkonnosti ZS. V tabuľkách 14 a 15 je prezentovaný vývoj počtu učiteľov a ich veková
štruktúra (D11).
Z hľadiska podielu učiteľov s vedeckou hodnosťou má SPU jedno z najvyšších zastúpení
spomedzi všetkých univerzít SR (95,71 % v ak. roku 2014/2015). Z tab. 9 vyplýva, že počet
profesorov za tri roky vzrástol o 13 %. V roku 2015 vykazuje univerzita o 8 docentov viac, a to
na úkor poklesu odborných asistentov o 4 %, pričom počet asistentov bez hodnosti CSc. (PhD.)
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sa každoročne znižuje. Pozitívny je tiež pokles priemerného veku docentov a odborných
asistentov s hodnosťou PhD., resp. CSc. (tab. 15).
Tabuľka 14 Prehľad o počte učiteľov na plný a skrátený pracovný úväzok na SPU v Nitre
Funkčné miesto učiteľa
A
Profesori
z toho DrSc.
Docenti
Odborní asistenti
z toho CSc. (PhD.)
Lektori
Spolu

2012/2013

Akademický rok
2013/2014

1014/2015

B
64
8
104
285
255
4
457

C
65
8
115
276
261
6
462

D
72
8
112
273
263
10
467

Index rastu
C/B
1,02
1,00
1,11
0,97
1,02
1,50
1,01

D/C
1,11
1,00
0,97
0,99
1,01
1,67
1,01

D/B
1,13
1,00
1,08
0,96
1,03
2,50
1,02

Tabuľka 15 Prehľad o priemernom veku učiteľov na SPU v Nitre
Funkčné miesto učiteľa
A
Profesori
Docenti
Odborní asistenti s hodnosťou CSc. (PhD.)
Odborní asistenti bez hodnosti CSc. (PhD.)

2012/2013

Akademický rok
2013/2014 1014/2015

B
58,84
51,66
40,53
47,1

C
60,64
50,3
41,05
46,06

D
59,54
50,57
39,85
47,67

Index rastu
C/B
1,03
0,97
1,01
0,98

D/C
0,98
1,01
0,97
1,03

D/B
1,01
0,98
0,98
1,01

Univerzita a jej fakulty neustále aktualizujú svoje študijné programy vzhľadom k požiadavkám
spoločenskej praxe, čím sa fakultám darí mať dostatočný počet študentov so stále sa znižujúcou
mierou nezamestnanosti ich absolventov. Medzi inovatívne produkty na SPU sa zaraďujú
novoakreditované študijné programy (D11).
Významným prínosom z hľadiska efektívnosti uzatvorených partnerstiev je 7 medzinárodných
sietí a 5 partnerstiev, ktoré boli výsledkami projektu podporeného zo ŠF (D20). Z hľadiska
nadväzovania partnerstiev plní významnú úlohu ABT. V roku 2015 sa riešilo v kooperácii s ABT
a s využívaním jeho infraštruktúry celkovo 17 projektov VEGA, 5 projektov APVV a 5
projektov KEGA (D10, D11).
V súčasnosti je na SPU 39 počítačových cvičební, z toho vo voľne prístupných priestoroch
(chodby) je umiestnených 38 terminálov, 12 terminálov na TF a 5 Windows terminálov, 1 PC
pre zdravotne postihnutých na vozíčku a 2 moderné polohovateľné Windows terminály vhodné
aj pre výškou handicapovaných študentov, resp. študentov na vozíčku. Vo všetkých výučbových
priestoroch je možné využiť bezdrôtové (WIFI) pripojenie do počítačovej siete. Každoročne sa
podľa potreby zvyšuje rýchlosť prenosu dát v internej sieti SPU. Vyše 90 % všetkých počítačov
na univerzite je zapojených do počítačovej siete a kabeláž je vybudovaná vo všetkých budovách
školy (D11).
Študenti a zamestnanci majú k dispozícii UIS (D9), ktorý umožňuje prístup z ktoréhokoľvek
miesta pripojeného na internet (kritérium 4.4). Na účtovné, ekonomické a administratívne účely
využíva SPU softvér SAP. Zavedením softvéru došlo k zrušeniu niekoľkých pracovných pozícií,
k urýchleniu administratívy pri objednávaní tovarov a služieb, k možnosti využívať účelovo
filtrované ukazovatele pre potreby ekonomických a finančných analýz. Finančný výnos zo
zavedenia softvéru nebol kvantifikovaný, a to hlavne z dôvodu iných manažérskych výhod
zavedenia tohto informačného systému a vyčíslenie finančných benefitov bolo irelevantné (D2,
D15).
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Tabuľka 16 Prehľad o rozpočtovaných výdavkoch SPU za obdobie rokov 2013 až 2015
Ekonomická kategória
A
Dotácia MŠVVaŠ SR
z toho bežné výdavky
kapitálové výdavky
Bežné výdavky zo zdrojov APVV
Bežné výdavky zo Sekcie MSEZ a
CŽV MŠVVaŠ SR
Bežné výdavky spolu
Kapitálové výdavky spolu
Bežné a kapitálové výdavky spolu

2013

Hospodársky rok
2014

Index rastu
2015

B
22 706 658,04
21 726 461,00
980 197,04
215 486,00

C
23 459 286,00
23 169 286,00
290 000,00
346 635,00

D
23 115 436,61
22 860 436,61
255 000,00
498 207,50

C/B
1,03
1,07
0,30
1,61

D/C
0,99
0,99
0,88
1,44

D/B
1,02
1,05
0,26
2,31

178 670,88
22 120 617,88
980 197,04
23 100 814,92

165 106,00
23 681 027,00
290 000,00
23 971 027,00

139 080,11
23 497 724,22
255 000,00
23 752 724,22

0,92
1,07
0,30
1,04

0,84
0,99
0,88
0,99

0,78
1,06
0,26
1,03

Bežné a kapitálové výdavky zo zdrojov dotácie MŠVVaŠ SR majú rastúcu tendenciu, aj keď
najvyššia dotácia bola v roku 2014. Nárast rozpočtu v roku 2015 v porovnaní s rokom 2013 bol
o 3 % vyšší. Výrazný relatívny, až 2,31 násobný nárast zaznamenávame vo vývoji bežných
výdavkov financovaných zo zdrojov APVV (D2, D15, D14). Finančné prostriedky financované
zo zdrojov SR každoročne rastú, pričom v roku 2015 predstavovali o 45 % viac oproti roku 2013
(tab. 16). Dôležitým ukazovateľom je aj podiel finančných prostriedkov na jedného tvorivého
pracovníka (D10). Objem finančných prostriedkov, ktoré boli získané z rôznych typov projektov
sa zvyšuje, pričom nárast v roku 2015 oproti roku 2013 bol o 98 % vďaka financiám zo ŠF EÚ
(tab. 17).
Počet interných a externých finančných kontrol za roky 2013-2015 je uvedený v tab.12.
Tabuľka 17 Prehľad o objeme získaných finančných prostriedkov na jednotlivé projekty
fakultami SPU za obdobie rokov 2013 až 2015
Projekt
VEGA
KEGA
APVV
MVTS APVV
Iné
ŠO a HZ
ŠF EÚ
zahraničné výskumné
zahraničné vzdelávacie
Projekty spolu:

2013
436 968
196 156
215 486
74 628
258 515
97 541
2 329 068
212 763
821 127
4 642 252

2014
570 864
220 087
346 634
39 639
397 397
120 704
6 054 574
162 581
1 938 285
9 850 765

2015
164 766
164 373
346 634
22 245
981 152
174 307
20 114 098
160 134
1 402 120
23 644 401

Tabuľka 18 Prehľad o vývoji výsledku hospodárenia SPU za obdobie rokov 2013 až 2015
Hospodársky rok
2014

Index rastu

Funkčné miesto učiteľa
A
VH z hlavnej činnosti pred zdanením
Daň z príjmu za hlavnú činnosť
VH z hlavnej činnosti po zdanení
VH z podnikateľskej činnosti pred zdanením
Daň z príjmu z podnikateľskej činnosti
VH z podnikateľskej činnosti po zdanení
VH účtovnej jednotky pred zdanením
Daň z príjmu účtovnej jednotky

B
97 002,29
3 455,92
93 546,37
95 256,71
20 113,12
75 143,59
192 259,00
23 569,04

C
610 361,16
3 178,68
607 182,48
144 411,86
30 260,96
114 150,90
754 773,02
33 439,64

D
7 323,58
3 752,10
3 571,48
123 060,02
25 270,69
97 789,33
130 383,60
29 022,79

Výsledok hospodárenia SPU v Nitre po zdanení

168 689,96

721 333,38

101 360,81 4,28 0,14 0,60

2013
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2015
C/B
6,29
0,92
6,49
1,52
1,50
1,52
3,93
1,42

D/C
0,01
1,18
0,01
0,85
0,84
0,86
0,17
0,87

D/B
0,08
1,09
0,04
1,29
1,26
1,30
0,68
1,23

76

Kritérium 9

Významným ukazovateľom je výsledok hospodárenia univerzity (tab. 18), z ktorého vyplýva
hospodárny a zodpovedný prístup manažmentu univerzity vo finančno-ekonomickom riadení
univerzity (D14).
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Celkové bodové hodnotenie organizácie – samohodnotiaca správa
Kritérium 1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
Spolu za Kritérium 1
Kritérium 2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
Spolu za Kritérium 2
Kritérium 3
3.1.
3.2.
3.3.
Spolu za Kritérium 3
Kritérium 4
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
Spolu za Kritérium 4
Kritérium 5
5.1.
5.2.
5.3.
Spolu za Kritérium 5
Kritérium 6
6.1.
6.2.
Spolu za Kritérium 6
Kritérium 7
7.1.
7.2.
Spolu za Kritérium 7
Kritérium 8
8.1.
8.2.
Spolu za Kritérium 8
Kritérium 9
9.1.
9.2.
Spolu za Kritérium 9

Bodové hodnotenie
45
61
57
66
57,25
Bodové hodnotenie
41
58
62
50
52,75
Bodové hodnotenie
60
51
50
53,66
Bodové hodnotenie
65
48
60
46
45
50
52,33
Bodové hodnotenie
51
55
52
52,66
Bodové hodnotenie
48
43
45,50
Bodové hodnotenie
45
55
50,00
Bodové hodnotenie
51
47
49,00
Bodové hodnotenie

Celkové hodnotenie

491,15
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Zoznam použitých skratiek
ABT
AO SPU
APVV
ARRA
AS, AS SPU
BE
BZ
CIKT
DDZ, DDZ SPU
ECDL
EK
EN
ESG
EURUS
FRK
IBA
IKT
IS
ISO
KA
KEGA
KR SPU
KZ
LMS
MH SR
MPaRV SR
MŠVVaŠ SR
MŽP SR
MU
MP
NUD
NKP
NLU
NSK
OP
R-SPU
SlPK
SPU, SPU v Nitre,
univerzita
SR SPU
STN
SWOT

AgroBioTech
Akademická obec Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v
Nitre
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Akademická rankingová a ratingová agentúra
Akademický senát Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v
Nitre
Business Economics
Botanická záhrada
Centrum informačných a komunikačných technológií
Dlhodobý zámer Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
European Computer Driving Licence/Európsky vodičský preukaz
na počítače
Európska komisia
Európska norma
Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European
Higher Education Area
Agrarian Trade and Marketing EURUS
Fakultná rada kvality
Innternational business with agrarian commodities
Informačno-komunikačné technológie
Informačný systém
International Organization for Standardization/Medzinárodná
organizácia pre normalizáciu
Komplexná akreditácia
Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR
Kolégium rektora SPU
Kolektívna zmluva
Learning management system/Systém riadenia výučby
Ministerstvo hospodárstva SR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR
Ministerstvo životného prostredia SR
mobilita učiteľa
mobilita pracovníka
Nitrianske univerzitné dni
Národná kultúrna pamiatka
Nitrianska letná univerzita
Nitriansky samosprávny kraj
Operačný program
Rektorát Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
Slovenská poľnohospodárska knižnica
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Správna rada SPU
Slovenská technická norma
Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats/silné stránky, slabé
stránky, príležitosti, ohrozenia
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ŠF EÚ
ŠP
ŠR
UIS
UO OZPŠaV, OZ
URK
UTV
VC ABT
VEGA
VO
VK
VR SPU
VŠ
VUTV
ZP
ZS

Štrukturálne fondy Európskej únie
študijný program
štátny rozpočet
Univerzitný informačný systém
Univerzitná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva
a vedy pri SPU
Univerzitná rada kvality
Univerzita tretieho veku
Výskumné centrum Agrobiotech
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV
verejné obstarávanie
výberové konanie
Vedecká rada SPU
vysoká škola
Vidiecka univerzita tretieho veku
zdravotné postihnutie
zainteresované strany
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Prílohy
Príloha 1
Príloha 2a-2e
Príloha 3
Príloha 4

Mapa procesov
Dotazník na hodnotenie kvality vzdelávania
Dotazník na hodnotenie stravovania
Dotazník na hodnotenie vzdelávania v rámci VUTV
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