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Úvod
Vypracovanie Dlhodobého plánu rozvoja Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na roky
2008 – 2015 vyplývalo, okrem iného, z hodnotenia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
(ďalej len SPU) komisiou Európskej univerzitnej asociácie (EUA), ktoré sa uskutočnilo v apríli a
septembri v roku 2007. Zámerom tohto hodnotenia bolo podporiť univerzitu v pokračujúcom vývoji,
aby vyhovela najvyšším normám pedagogického a vedeckovýskumného ako aj praktického
uplatnenia sa absolventov.
Ako hlavný cieľ do roku 2015 bolo stanovené budovanie európskej vedomostnej ekonomiky
prostredníctvom prepojenia vedy, priemyslu a iných zainteresovaných strán tak, aby sa využívali nové
a rozvíjajúce sa výskumné príležitosti, ktoré prispejú k narastajúcemu dopytu po bezpečnejších,
zdravších a kvalitnejších potravinách, po trvalo udržateľnom využívaní a využívaní obnoviteľných
biologických zdrojov.
Je vypracovaný v súlade so Zákonom 131/2002 o vysokých školách v znení neskorších predpisov
podľa §20 Ďalšie povinnosti verejnej vysokej školy ods. d).
Dlhodobý zámer rozvoja SPU v Nitre definoval strategické úlohy pre nasledovné oblasti činnosti
univerzity:
−

vedeckovýskumná činnosť,

−

vzdelávacia činnosť,

−

zahraničné vzťahy a medzinárodná spolupráca,

−

informačné a komunikačné technológie,

−

vzťahy s verejnosťou,

− technický a materiálny rozvoj.
Priebežné plnenie zámerov Dlhodobého zámeru rozvoja Slovenskej poľnohospodárskej univerzity
v Nitre je každoročne hodnotené v Kolégiu rektora, vo Vedeckej rade univerzity a na zasadnutiach
ďalších orgánov univerzity.
Strategické zámery Dlhodobého zámeru rozvoja SPU na roky 2008 – 2015 boli definované
prostredníctvom rozvojových aktivít. Hodnotenie aktivít v roku 2014 a aktualizáciu na rok 2015
pripravila doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. na základe podkladov, ktoré pripravili
zodpovedné osoby za jednotlivé oblasti:
•
•
•
•
•

vedeckovýskumná činnosť
vzdelávanie
zahraničné vzťahy a medzinárodná spolupráca
strategický plán rozvoja IKT
technický a materiálny rozvoj univerzity

•
•
•
•
•

športový rozvoj univerzity
vzťahy s verejnosťou
edičná činnosť
rozvoj knižnice
vysokoškolský poľnohospodársky podnik.
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prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.
Mgr. Vladislav Valach
RNDr. Peter Škrovina
Ing. Ľubica Pastrnáková, Ing. Vladimír Baláž,
doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.
PaedDr. Ľubomír Urban
Mgr. Lenka Konôpková
Ing. Ľubica Ďuďáková
Mgr. Beáta Bellérová, PhD.
Ing. Peter Brezovský, Ing. Jozef Pružinský

Vedeckovýskumná činnosť
Kľúčové smerovanie vedeckovýskumnej činnosti na SPU v Nitre v roku 2015 bude zamerané tak, aby
sa podporil nielen rozvoj poznania vo vyprofilovaných témach a jeho transfer do praxe, ale aj rozvoj
jednotlivých študijných programov na fakultách a zabezpečili sa úlohy na úseku odborného rastu
pracovníkov.

Posilnenie účasti na celospoločenských výzvach
Pre uplynulé obdobie je charakteristická dobrá zapojenosť pracovísk do výziev domácich grantových
agentúr VEGA, KEGA, APVV. Väčšina projektov bola schválená v kategórii B a C. Financovanie
projektov je však limitované a dominujú malé projekty. V rade pre pôdohospodárske vedy APVV boli
v roku 2013 schválené 3 projekty a ich riešenie pokračovalo aj v roku 2014.
V roku 2014 pokračovala realizácia projektu AgroBioTech, práca vedeckého výboru a konkrétne
činnosti v definovaných aktivitách. Cieľom projektu je v spolupráci s UKF a UBaG SAV vybudovať
Centrum výskumu, ako priestor interdisciplinárneho aplikovaného výskumu a transferu technológií
do praxe (regionálne, výskumné, inovačné a kompetenčné centrum). V tomto období prebieha
verejné obstarávanie na rekonštrukčné práce, zaobstaranie nábytku a vedeckej infraštruktúry. Okrem
odborných aktivít Centra Agrobiotech, začalo svoju činnosť aj Centrum transferu technológií do praxe
a popularizácie vedy.

Aktualizácia pre rok 2015:
V nasledujúcom období by Centrá excelencie fakúlt, ale aj budované Centrum výskumu AgroBioTech
mali zabezpečiť pre SPU pridanú hodnotu nielen v podobe špičkových publikovaných výstupov, ale aj
v podobe nových poznatkov, ktoré sa uplatnia vo výrobnej praxi.
Úlohy:
-

Systematicky sa venovať vybudovaniu univerzitného Centra výskumu ABT, spolupracovať pri
začlenení Centra do štruktúry univerzity a pri zabezpečovaní prevádzky.
Koordinovať efektívne spracovávanie a predkladanie projektov na národnej a medzinárodnej
úrovni pre zabezpečenie trvalej udržateľnosti univerzitného Centra výskumu ABT.
Širšie zapájať centrá excelentnosti pri príprave a predkladaní projektov Horizont 2020, ale aj
štrukturálnych fondov a výziev domácich agentúr (najmä APVV).

Zodpovední: prorektor pre vedu a výskum, dekani fakúlt

Internacionalizácia vedy
Podpora účasti slovenských organizácií v európskych a medzinárodných iniciatívach výskumu a vývoja
je jednou z kľúčových priorít zakotvených v Programovom vyhlásení vlády SR na roky 2012 až 2016.
Podpora medzinárodnej spolupráce vo výskume a vývoji je taktiež súčasťou pripravovanej Stratégie
výskumu, vývoja a inovácií v SR do roku 2020.
V roku 2014 pracovníci SPU v Nitre naďalej pripravovali témy potenciálnych projektov EÚ
koordinovaných JRC (Joint Research Centre). SPU ponúkla témy z hľadiska výskumu vody a pôdy.
Taktiež možno pozitívne konštatovať, že mnohí pracovníci nielen vďaka domácim riešeným
projektom, ale hlavne systémovým celouniverzitným projektom, ako Agrobiotech a TRIVE sa v roku
2014 zúčastnili početných medzinárodných vedeckých kongresov, pripravovali budúce zmluvy
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o spolupráci s novými partnermi. V blízkej budúcnosti možno očakávať skvalitnenie vedeckých
výstupov a vyššiu úspešnosť v medzinárodných výskumných projektoch.

Aktualizácia pre rok 2015:
Úlohy:
-

-

-

-

Vytvárať vhodné podmienky a podporovať grantovú úspešnosť v medzinárodnej vedeckotechnickej spolupráci, vrátane stabilizácie personálneho obsadenia jednotlivých úspešných
pracovísk.
Trvale hodnotiť účasť fakúlt a pracovísk v medzinárodných projektoch a nájsť možnosti na
stimulovanie tvorivých pracovníkov SPU v Nitre pre zapájanie sa do nových výziev grantových
agentúr.
Stimulovať posilňovanie členstva v medzinárodných organizáciách, nadväzovať zmluvné
partnerstvá s významnými zahraničnými, resp. nadnárodnými vedeckovýskumnými
inštitúciami.
Zapájať sa do sietí pracovísk v kľúčových globálnych témach a témach strategických
z hľadiska ďalšieho rozvoja SPU v Nitre.

Termín: úloha trvalá
Zodpovední: prorektor pre vedu a výskum, dekani fakúlt
Tvorba vnútorných mechanizmov podporujúcich zefektívňovanie vedeckovýskumnej činnosti
V rámci Univerzitného informačného systému bol v roku 2013 zavedený modul Veda a výskum, ktorý
poskytuje informačnú databázu projektov riešených na SPU v Nitre sústreďujúcu základné informácie
o projektoch a riešiteľoch. V roku 2014 bola databáza čiastočne doplnená. Tento modul pri dôslednej
aplikácii môže sa stať veľmi účinným nástrojom pre vnútorný evalvačný systém hodnotenia vedy na
SPU v Nitre poskytujúci indikatívnu analýzu výkonov, kvality vedy a publikačnej činnosti. Bude aj
vhodným prostriedkom pre dokladovanie výkonov vo vede pre komplexnej akreditácii.

Aktualizácia pre rok 2015:
Úlohy:
-

-

-

Pravidelne dopĺňať informačnú databázu projektov riešených na SPU v Nitre v rámci
Univerzitného informačného systému.
V súvislosti s blížiacou sa komplexnou akreditáciou (kontrola pracovnou skupinou
Akreditačnej komisie, ktorá sa uskutoční na SPU v Nitre 18. – 19. novembra 2014) dopracovať
databázu projektov za obdobie rokov 2008 až 2013 v Univerzitnom informačnom systéme do
31. 10. 2014.
Zabezpečovať odborný rast pedagogických a vedeckých pracovníkov. Harmonizovať podľa
požiadaviek plnenie kritérií pre vedecký rast podľa jednotlivých vedných odborov ale hlavne
v kategórii profesor.
Iniciovať zvyšovanie kvality štruktúry pracovníkov vedy a výskumu na SPU v Nitre s cieľom
zvyšovať podiel výskumníkov s vedeckým atestačným stupňom II a I.
Spracovať Koncepciu činnosti Botanickej záhrady s cieľom zapojenia do riešenia výskumných
projektov

Termín: úlohy trvalé, resp. podľa textu
Zodpovední: prorektor pre vedu a výskum, dekani fakúlt
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Publikovanie výstupov výskumnej práce a popularizácia vedy
Kvalitné výstupy vedy zabezpečujú reputáciu nielen samotným autorským kolektívom, ale aj SPU ako
celku a SR, v celom medzinárodnom výskumnom priestore. Kvalitatívne indikátory vedy taktiež patria
ku kritériám medzinárodných rankingových agentúr, ktoré každoročne vyhodnocujú kvalitu univerzít
vo svete. Je evidentné, že nielen slovenský výskum, ale aj slovenské univerzity sa nachádzajú za
najlepšími so značným odstupom. Problém je síce komplexný, celospoločenský, ale na druhej strane
sa situácia nielen monitoruje, ale aj hľadajú sa východiská a riešenia. Za jeden z hlavných faktorov
možno považovať primeranú motiváciu za kreatívnosť a kvalitu výstupov, ktoré uplatňujú mnohé
domáce a zahraničné univerzity.
Na SPU v Nitre je vydávaných 7 fakultných vedeckých časopisov, 1 indexovaný v SCOPUS (Journal of
Central European Agriculture). Naďalej dominuje publikovanie v zborníkoch a domácich
a zahraničných časopisoch. Iba málo článkov je publikovaných v popredných medzinárodných
vedeckých časopisoch s nadpriemerným impakt faktorom. Špičková publikačná činnosť je dôležitou
podmienkou pre participáciu v medzinárodných tímoch pri príprave projektov grantových schém EÚ
(Horizont 2020).
V oblasti popularizácie vedy a výskumu sa SPU v Nitre zúčastnila medzinárodnej poľnohospodárskej
výstavy Agrokomplex 2014 a Dni poľa v Dvoroch nad Žitavou.
Aktualizácia pre rok 2015:
Úlohy:
-

Zavádzať účinné mechanizmy pre stimuláciu tvorivých pracovníkov zvyšovať kvalitu výstupov
vedeckovýskumnej práce.
Hľadať možnosti pre splnenie podmienok pre začlenenie fakultných vedeckých časopisov
do medzinárodných databáz (Scopus).
Pripraviť mechanizmus účinnejšej propagácie úspešných pracovísk, resp. výskumníkov
dosahujúcich špičkové výstupy pri riešení medzinárodných, ale aj domácich projektov.
Zabezpečovať prenos poznatkov vedeckovýskumnej práce do praxe, využívajúc aj
novovznikajúce Transfer cetrum.

Termín: úlohy trvalé, resp. podľa textu
Zodpovední: prorektor pre vedu a výskum, dekani fakúlt
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Vzdelávanie
Plnenie úloh definovaných v rámci tejto rozvojovej aktivity vychádza predovšetkým z implementácie
zámerov Lisabonskej a Bolonskej deklarácie, internacionalizácie vzdelávania a úsilia SPU udržať si
značku ECTS Label a získať Diploma Supplement Label. Ďalším strategickým cieľom je dôsledná
príprava všetkých podkladových materiálov ku komplexnej akreditácii univerzity tak, aby SPU obhájila
status univerzity. Pozornosť treba venovať aj zavedeniu vnútorného systému hodnotenia kvality
vzdelávania v zmysle noriem a smerníc na zabezpečovanie kvality v Európskom priestore
vysokoškolského vzdelávania (ESG).

Udržanie ECTS Label pre SPU
Vyhodnotenie roku 2014:
V decembri 2013 Európska komisia priznala SPU ocenenie ECTS Label a Diploma Supplement Label.

Aktualizácia na rok 2015:
-

Implementovať pripomienky Európskej komisie k oceneniu ECTS Label a Diploma
Supplement Label do UISu.

Termín: do 31.3.2015
Zodpovední: prorektorka pre vzdelávanie a ECTS, Mgr. Urbanová

Profil vzdelanosti budúceho absolventa SPU, inovácie študijných programov
Vyhodnotenie roku 2014:
V období od 1.7.2013 – 30.6.2014 fakulty dôkladne pripravovali akreditačné spisy študijných
programov na všetkých troch stupňoch štúdia a práva pre habilitácie a inaugurácie ku komplexnej
akreditácii univerzity. Boli prehodnotené v súčasnosti akreditované študijné programy, boli
inovované študijné plány a pripravené kompletné spisy študijných programov.
Zahájená bola činnosť Univerzitnej rady kvality a Fakultných rád kvality ako poradných orgánov
rektora resp. dekana pre implementáciu európskych noriem a pravidiel hodnotenia kvality
vysokoškolského vzdelávania (ESG). Ďalej boli zriadené komisie pre hodnotenie jednotlivých
študijných programov na fakultách.

Aktualizácia na rok 2015:
-

Príprava všetkých podkladov ku komplexnej akreditácii univerzity pre pracovnú skupinu
Akreditačnej komisie.

Termín: do 17.11.2014
Zodpovední: prorektorka pre vzdelávanie a ECTS, dekani
-

Pripraviť pre akreditáciu študijné programy ponúkané výlučne v anglickom jazyku na
každej fakulte SPU.

Termín: do 30.4.2015
Zodpovední: prorektorka pre vzdelávanie a ECTS, dekani
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-

Vytvárať podmienky pre realizáciu spoločných študijných programov s inými univerzitami
doma a v zahraničí.

Termín: priebežne, kontrola apríl 2015
Zodpovední: prorektorka pre vzdelávanie a ECTS, dekani
-

Po záverečnom udelení práv MŠVVaŠ SR (malá akreditácia) realizovať doplnkové
pedagogické štúdium na FEM od letného semestra akademického roka 2014-2015.

Termín: január 2015
Zodpovední: dekanka FEM, vedúca katedry pedagogiky

Stabilizácia počtov študentov, aktívny marketing, udržanie záujmu o štúdium na SPU
Cieľom je stabilizovať počty študentov na súčasných stavoch zodpovedajúcich kapacitným
možnostiam univerzity. Nepriaznivé trendy demografického vývoja, zmena štruktúry uchádzačov o
štúdium na SPU, nárast počtu absolventov gymnázií na úkor stredných odborných škôl, vyššia
domáca, ale aj medzinárodná konkurencia zvýrazňujú potrebu aktívneho marketingu pri získavaní
študentov.
Vyhodnotenie roku 2014:
Rozhodnutím vedenia SPU v Nitre sa propagácia štúdia preniesla na fakulty, ktoré predovšetkým
osobným náborom na stredných školách oslovovali študentov. Organizované boli dni otvorených
dverí na univerzite a jednotlivých fakultách.

Aktualizácia pre rok 2015:
-

-

-

Spolupráca so subjektmi sekundárneho vzdelávania, kontaktné stretnutia na pôde
stredných škôl s oslovením študentov nielen pripravenými študijnými programami, ale aj
ďalšími informáciami o praktickom uplatnení absolventov.
Propagácia možností štúdia na jednotlivých fakultách v akreditovaných študijných
programoch vo všetkých regiónoch Slovenska.
Propagácia v médiách (napr. regionálne televízie, Slovenský rozhlas), na rôznych web
portáloch, výstavách súvisiacich so vzdelávaním, ale aj s tematikou poľnohospodárstva a
rozvoja vidieka (Agrokomplex, Kariérne dni a pod.).
Pokračovanie uplatňovania stratégie dní otvorených dverí.

Termín: priebežne, kontrola – apríl 2015
Zodpovední: prorektorka pre vzdelávanie a ECTS, dekani
Zabezpečenie rovnosti príležitostí, vytváranie podmienok pre úspešné štúdium, rozvoj sociálnej
starostlivosti o študentov
Vyhodnotenie v roku 2014:
Stanovené úlohy boli priebežne plnené. Bola vypracovaná Smernica pre prácu so študentmi so
špecifickými potrebami, bola zriadená psychologická poradňa pre študentov, ako aj komisia pre prácu
so študentmi so špecifickými potrebami, celouniverzitný koordinátor a fakultní koordinátori pre
študentov so špecifickými potrebami.
Aktualizácia na rok 2015:
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-

-

-

Realizácia transparentného a objektívneho prijímacieho konania s trendom prijímania
uchádzačov na väčšinu študijných programov len na základe maturitných študijných
výsledkov zo strednej školy.
Budovaním bezbariérových prístupov, ako aj využívaním nových technológií umožniť aj
študentom so špecifickými potrebami plnohodnotnú účasť na vzdelávacom procese.
Neustále zvyšovať starostlivosť o študentov po stránke študijnej, profesijnej a
psychologickej, vrátane kariérneho poradenstva, zlepšovať podmienky ubytovania,
študijného prostredia, stravovania, športového vyžitia, podmienok pre efektívne
využívanie voľného času, zlepšenie prístupu k informáciám, zdravotnej starostlivosti a
zlepšenie obojstrannej komunikácie medzi študentmi a učiteľmi.
Poskytovanie štipendií študentom určuje vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej
republiky č. 102/2006 Z.z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl.

Termín: priebežne, kontrola – apríl 2015
Zodpovední: prorektorka pre vzdelávanie a ECTS, dekani
Zdokonalenie systému evalvácie kvality, výkonnosti a kritérií pre hodnotenie pedagogickej
činnosti, kreditový systém ECTS
Vyhodnotenie roku 2014:
Bol zrealizovaný dotazníkový prieskum hodnotenia kvality prednášok a cvičení študentmi všetkých
troch stupňov štúdia, distribuovaný a vyhodnotený bol dotazník pre absolventov o uplatnení sa v
praxi, distribuovaný a vyhodnotený bol dotazník hodnotenia kvality vzdelávania na univerzite pre
pedagógov. Pripravené a distribuované boli dotazníky pre zamestnávateľov absolventov univerzity
ako spätnú väzbu pre hodnotenie kvality vzdelávania.
Hodnotenie kvality vzdelávania sa realizuje aj prostredníctvom pravidelných hospitácií vyučovacieho
procesu na úrovni katedry, fakúlt a univerzity.
Aktualizácia pre rok 2015:
-

Pokračovanie v realizácii dotazníkových prieskumov pre hodnotenie kvality vzdelávania
študentmi všetkých troch stupňov štúdia, pedagógmi, absolventmi a zamestnávateľmi.

Termín: úloha trvalá, 1x ročne, kontrola november 2015
Zodpovední: prorektorka pre vzdelávaciu činnosť a ECTS, prodekani
-

Aktivizovanie Edičnej komisie SPU, príprava edičného plánu a kontrola zabezpečenia
jednotlivých študijných programov študijnou literatúrou.

Termín: 31.10.2015
Zodpovední: prorektorka pre vzdelávanie a ECTS, dekani
Práca s doktorandmi
Vyhodnotenie roku 2014:
Z vlastných zdrojov univerzity a fakulty boli ocenení doktorandi mimoriadnym štipendiom, ktorí
publikovali výsledky svojho výskumu v kvalitných vedeckých časopisoch, ako aj za mimoriadne
aktivity v prospech rozvoja univerzity a fakulty.
Školitelia doktorandov aktivizovali svojich doktorandov z hľadiska zvýšenia publikovania pôvodných
vedeckých práv predovšetkým v karentovanných vedeckých časopisoch resp. registrovaných
v profesijných databázach. Súčasne dbali, aby vystúpili aspoň jedenkrát za akademický rok s
referátom na vedeckom podujatí.
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Aktualizácia pre rok 2015:
-

Zaviazať doktorandov v dennej aj externej forme štúdia, aby pri obhajobe dizertačnej
práce vykázali aspoň jeden výstup v danej oblasti výskumu v kategórii A.

Termín: priebežne, kontrola - apríl 2015
Zodpovední: prorektorka pre vzdelávanie a ECTS, dekani
-

Vytvárať podmienky doktorandom v dennej forme štúdia, aby počas doktorandského
štúdia realizovali odbornú stáž na univerzite resp. výskumnom ústave v zahraničí.

Termín: priebežne, kontrola - apríl 2015
Zodpovední: prorektorka pre vzdelávanie a ECTS, dekani
-

Oceňovať doktorandov mimoriadnym štipendiom, s dôrazom na kvalitné publikačné
výstupy pôvodných vedeckých prác a mimoriadne aktivity v prospech rozvoja univerzity a
fakulty.
Termín: priebežne, kontrola - máj 2015
Zodpovední: prorektorka pre vzdelávanie a ECTS, dekani
Celoživotné vzdelávanie a poradenstvo
Vyhodnotenie roku 2014:
SPU sa stalo členom občianskeho združenia s názvom Slovenská akademická asociácia pre
celoživotné vzdelávanie (SAACV) a aktívnym členom Asociácie univerzít tretieho veku na Slovensku
(ASUTV). V akademickom roku 2013 boli na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite realizované
nasledovné kurzy celoživotného vzdelávania a pokračovali aj v roku 2014:
−

Sladovníctvo a pivovarníctvo - 51 absolventov,

−

Ekonomické vzdelávanie pre rozvoj vidieka (Program rozvoja vidieka SR 2007-2013, kód
projektu 330TT0900798) - 16 absolventov;

−

Aktivizácia mládeže v rozvoji vidieka (Program rozvoja vidieka SR 2007-2013, kód projektu
330TT1001313) - 20 absolventov;

−

V dňoch 6. a 7. septembra 2013 sa na SPU v Nitre uskutočnili obhajoby záverečných
projektov dvojročného štúdia MBA Agribusiness and Commerce v anglickom jazyku. MBA
štúdium ukončilo 14 absolventov.

V rámci grantovej schémy OP Vzdelávanie v roku 2013 bol podaný projekt:
−

Výzva OPV-2012/2.1/03-SORO, Prioritná os 2 – Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja
ľudských zdrojov, Opatrenie: 2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania: Vidiecka univerzita tretieho
veku (VUTV); projekt bol schválený, dňom 14.8.2013, výška schváleného NFP je 158 515,86
Eur (kód ITMS projektu je 26120130029). Riešenie prebiehalo aj v roku 2014.

Dňa 1. apríla 2014 sa konal 4. ročník celouniverzitného podujatia Deň kariéry SPU 2014. Na
univerzitnom trhu práce sa prezentovalo a ponúklo informácie 24 firiem domácich aj zo zahraničia.

Aktualizácia pre rok 2015:
-

V rámci celoživotného vzdelávania a poradenstva v podmienkach jednotlivých fakúlt
zvýšiť aktivity v oblasti prípravy podkladov pre akreditáciu ďalších špecializovaných
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kurzov, zameraných na riešenie aktuálnych otázok agropotravinárstva, rozvoja vidieka
a Dunajského regiónu v súlade so stratégiou EÚ.
Termín: úloha trvalá, kontrola - apríl 2015
Zodpovední: prorektorka pre vzdelávanie a ECTS, dekani
-

Zorganizovanie ďalšieho ročníka celouniverzitného podujatia Deň kariéry SPU 2015.

Termín: marec 2015
Zodpovední: prorektorka pre vzdelávanie a ECTS, vedúca kariérneho centra
-

Predkladať projekty na získanie finančných prostriedkov prostredníctvom operačných
programov a grantových schém financovaných zo ŠF EÚ, orientovaných na transfer
poznatkov vedy a výskumu do praxe a na celoživotné vzdelávanie.

Termín: úloha trvalá, kontrola – apríl 2015
Zodpovední: prorektorka pre vzdelávaciu činnosť a ECTS, prodekani

Pre oblasť vzdelávania a rovnako aj pre vedeckovýskumnú oblasť platí v rámci aktualizácie na rok
2015:
-

Realizovať kontrolu a udržateľnosť dopadových ukazovateľov projektov, ktoré boli na
SPU v Nitre riešené zo štrukturálnych fondov v programovom období 2007 – 2013 a sú
ukončené (5-ročné obdobie).

Termín: priebežne
Zodpovední: kvestorka, projektoví manažéri a osoby určené pre implementáciu projektu.
-

Zabezpečiť realizáciu Žiadosti o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov
EU v podmienkach univerzity a fakúlt v spolupráci s projektovými manažérmi

Termín: priebežne
Zodpovední: kvestorka, dekani fakúlt
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Zahraničné vzťahy a medzinárodná spolupráca
V oblasti zahraničných vzťahov a medzinárodnej spolupráce je naďalej pozornosť venovaná najmä
mobilitám študentov a učiteľov a spolupráci medzi školami a univerzitami. KZVaMVP zabezpečuje
administratívnu podporu pri vybavovaní formalít pri pobyte návštevníkov zo zahraničia
Erasmus – štúdium a odborné stáže
V roku 2013/14 bolo v rámci programu LLP Erasmus (2007-2014):
−

vyslaných 75 študentov na štúdium a 82 na stáž,

− prijatých 89 študentov na štúdium a 9 na stáž.
V zimnom semestri akademického roku 2014/15 bolo k 1.10.2014 v rámci nového programu Erasmus
+ (2014-2020):
−

vyslaných 57 študentov na štúdium a 19 na stáž,

− prijatých 49 študentov na štúdium.
V rámci prechodu na nový program Erasmus+ boli obnovené bilaterálne zmluvy so 120 univerzitami
v Európe, ktoré umožňujú vyslať viac ako 600 študentov ročne. Reálny počet na základe finančného
príspevku z Národnej agentúry programu Erasmus+ v SR na realizáciu mobilít študentov je 120.

Aktualizácia pre rok 2015:
Študijný pobyt Erasmus+ znamená pre študenta získanie nových poznatkov, skúseností
a zdokonalenie jazykových kompetencií. Z tohto pohľadu je nutné zabezpečiť:
−

Priebežné vyhľadávanie nových partnerských univerzít a uzatváranie nových zmlúv v rámci
programu Erasmus+ s univerzitami v Írsku, Veľkej Británii, Fínsku, Holandsku, Belgicku,
Francúzsku, Nemecku, Rakúsku a ďalších krajinách tak, aby mal študent možnosť voľby štúdia
v prostredí, ktoré mu poskytne kvalitnú výučbu v anglickom jazyku, resp. v dvoch cudzích
jazykoch.

−

Stanovenie prioritných partnerských krajín (mimo EÚ) a naplánovanie mobilít
študentov/zamestnancov do týchto krajín, ktorých realizácia bude spustená od roku 2015,
v zmysle pokynov z Národnej agentúry programu Erasmus+

−

Pri nových partnerstvách využiť propagáciu ocenenia ECTS Label 2013-2016 a DS Label 20132016.

−

Zvyšovanie počtu prichádzajúcich študentov, čo je možné intenzívnejšou propagáciou na
jednotlivých partnerských univerzitách, konferenciách, veľtrhoch a počas mobilít
zamestnancov.
Erasmus+ odborné stáže študentov a absolventov musia byť organizované na rovnakom princípe ako
študijné pobyty. S cieľom zabezpečiť kvalitné Erasmus+ stáže je potrebné:
-

Podpísanie zmlúv s vhodnými školiacimi pracoviskami podľa študijných programov na
univerzitnej úrovni, ktoré budú definovať: požadované schopnosti študenta, oblasť
vzdelávania, pracovná náplň a získané kompetencie a termíny nástupu (a turnusy) a počty
študentov (po vzájomnej dohode)

−

Vytvoriť predpoklady pre systematickú prípravu a organizáciu odborných stáží, zvýšenia
počtu študentov a kvalitu stáže, koordinovať a monitorovať stáž. Do tejto aktivity musia byť
aktívne zapojené aj fakulty, aby odborné stáže zodpovedali požiadavkám odborného
zamerania jednotlivých študijných programov.
T: úloha trvalá
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zodpovední: Inštitucionálna koordinátorka Erasmus+, prodekani fakúlt pre zahraničné vzťahy
Univerzitné vzdelávacie programy a projekty
SPU v roku 2014 zorganizovala intenzívne centralizované programy pre našich i zahraničných
študentov a učiteľov:
-

-

plenárne zasadnutie Eranet Mundus a Eranet Plus (11. - 14. 3. 2014)
stretnutie partnerov VUA v Bruseli (28. - 29. 4. 2014)
kickoff meeting Tempus PACAgro (6. - 7. 5. 2014)
spolupráca na Green Week (11. - 15. 6. 2014)
letná škola VUA (23. 6. do 6. 7. 2014) SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND WATER
MANAGEMENT, ktorú zorganizovala Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre v
spolupráci s Univerzitou Hradec Králové, Česká republika a Hamburg University of Applied
Sciences (HAW), Nemecko
generálne zasadnutie VUA v Budapešti v Maďarsku (18. - 20. 9. 2014)

Celkovo bolo v rámci mobilitných programov (Erasmus, Erasmus Mundus, Ceepus, Národný
štipendijný program) a projektov bilaterálnej spolupráce SPU a fakúlt prijatých na SPU v Nitre v
akademickom roku 2013/14 spolu 188 zahraničných študentov zo 22 krajín. V zimnom semestri
akademického roku 2014/15 študovalo na SPU k 1.10.2014 v rámci mobilitných programov
(Erasmus+, Erasmus Mundus) a projektov bilaterálnej spolupráce spolu 61 študentov zo zahraničia.

Aktualizácia pre rok 2015:
Za účelom zatraktívnenia vysokoškolského štúdia, zlepšenia mena a významu univerzity v domácom
i medzinárodnom prostredí spolupracovať pri organizačnom a administratívnom zabezpečení aktivít,
ako napríklad:
−

letné školy, intenzívne kurzy, rozširujúce vzdelávanie študentov 2. a 3. stupňa

−

jazykové vzdelávanie

− medzinárodné projekty v súčinnej spolupráci a účasti viacerých fakúlt.
T: úloha trvalá
zodpovední: prorektorka pre vzdelávaciu činnosť a ECTS, KZVaMVP

Medzinárodné asociácie a akademické združenia
V roku 2014 sa uskutočnilo stretnutie partnerov VUA v Bruseli (28. - 29. 4. 2014) s cieľom podporiť
spoluprácu v rámci VUA a užšie prepojenie s jednotlivými inštitúciami EÚ. Zúčastnilo sa na ňom 21
partnerov z 8 krajín a 13 univerzít a inštitúcií.
SPU bolo aj v roku 2014 predsedajúcou inštitúciou VUA (Vyšehradská univerzitná asociácia).
Prezidentom je Dr.h.c prof. Ing. Peter Bielik, PhD. Zámerom asociácie je prepojiť partnerské
univerzity s cieľom vytvoriť kvalitné podmienky pre vzdelávanie a výskum a iniciovať užšiu spoluprácu
krajín vyšehradskej skupiny a kooperujúcich regiónov. Asociácia okrem vlastných aktivít vytvára
priestor na to, aby sa medzi jej členmi budovali nové iniciatívy. jednou z nich je vydávanie spoločného
vedeckého časopisu a učebníc orientovaných na bioekonomiku a trvaloudržateľný rozvoj v krajinách
V4 a okolitých regiónoch.
Výročné zasadnutie VUA sa v roku 2014 uskutočnilo na Univerzite Corvinus v Budapešti. Bola udelená
cena VUA Award of Excellence za najaktívnejšie pôsobenie a najväčší prínos v rámci asociácie, ktorú
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získala Poľnohospodárska univerzita v Krakove. Asociácia sa rozšírila o nových členov (Chuvašská
štátna poľnohospodárska akadémia, Rusko a Vinitská národná agrárna univerzita, Ukrajina).

Aktualizácia pre rok 2015:
−

Angažovať univerzitu vo významných medzinárodných univerzitných asociáciách a odborných
akademických združeniach.

−

Aktívne vytváranie akademických vzťahov medzi pedagógmi a výskumníkmi formou
organizovania medzinárodných seminárov pod záštitou SPU (ESMU, EAAE, EIBA, ICA, EFITA,
CASEE, DRC, EUA a iné).

−

Organizovanie podujatí na najvyššej úrovni, čo umožní podpísanie oficiálnych univerzitných
zmlúv o spolupráci.

T: úloha trvalá podľa spoločenskej požiadavky
zodpovední: vedenie univerzity a fakúlt
Spoločné programy a dvojité diplomy
V roku 2014 sa zástupcovia vedenia SPU zúčastnili na odborných seminároch k príprave spoločných
študijných programov.
Aktualizácia pre rok 2015:
−

Poskytnúť inštitucionálnu podporu a metodické poradenstvo v etape prípravy spoločných
študijných programov a zmlúv o dvojitých diplomoch.

−

Aktualizovať informáciu o možnostiach anglickej výučby na SPU.

−

Identifikovať záujem zo strany zahraničných partnerov.

−

Definovať stratégiu a začať prípravné práce pre:
dvojitý diplom ako jednoduchší variant,
spoločný program ako novoakreditovaný program.
T: úloha trvalá
zodpovední: vedenie univerzity a fakúlt
Študenti z tretích krajín
V akademickom roku 2012/13 k 31.10.2013 na SPU študovalo spolu 90 zahraničných študentov na
ucelenom štúdiu. Boli aktualizované informácie o možnostiach štúdia ucelených študijných
programov na fakultách a zverejnené prostredníctvom informačnej brožúry Slovenskej akademickej
informačnej agentúry (SAIA, n.o.).
Aktualizácia pre rok 2015:
−

Aktualizovať webstránku SPU s informáciami pre študentov samoplatcov ako aj ECTS
informačný balíček v anglickom jazyku.

−

Organizovať nábor študentov v tretích krajinách, kde je predpoklad finančnej istoty a plnenia
vízových podmienok.

−

Zabezpečiť účasť a kvalitnú prezentáciu univerzity na významných medzinárodných
vzdelávacích veľtrhoch.
T: úloha trvalá
zodpovední: vedenie univerzity a fakúlt
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Centralizované projekty (vrátane absolventských stáží)
V roku 2014 bol využívaný grantový program SPU Zelený most, v rámci ktorého bolo prečerpaných
takmer 5000 EUR na podporu aktivít študentov doktorandského štúdia (účasť na konferenciách,
výskumné alebo študijné pobyty). V rámci projektu Leonardo da Vinci „Európske skúsenosti pre
slovenský agrosektor II“ bolo vyslaných 13 absolventov SPU do firiem v ČR, Rakúsku, Poľsku,
Španielsku, Litve, Veľkej Británii a na Malte na 3-mesačnú odbornú pracovnú stáž (07-12/2014).
Aktualizácia pre rok 2015:
−

administrácia mobilít, vrátane absolventských stáží, ako súčasti centralizovaného programu
Erasmus+

−

administratívna a organizačná podpora projektovej činnosti fakúlt pracovísk SPU

T: úloha trvalá podľa aktuálnych výziev
zodpovední: KZVaMVP
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Informačné a komunikačné technológie
Plnenie dlhodobého zámeru v oblasti rozvoja informačných a komunikačných technológií bolo aj
v roku 2014 ovplyvnené s problémom vo verejnom obstaraní IKT zariadení pre všetky pracoviská
univerzity a veľkým administratívnym zaťažením riešenia projektov realizovaných cez európske
fondy. Napriek všetkým ťažkostiam sa podarilo v IKT oblasti napredovať a plniť všetky úlohy vytýčené
v plánoch a tak udržať požadovanú úroveň.
Implementácia nového komplexného univerzitného informačného systému
V roku 2014 bol úspešne integrovaný Univerzitný informačný systém s Centrálnym registrom
študentov a e-lerningový systém LMS Moodle bol naviazaný na databázu UIS – v prvom kroku na
adresár študentov. Týmto odpadla duplicitná registrácia študentov do systému e-learningu.
Integrácia UIS s Portálom VŠ bude pokračovať v roku 2015.

Aktualizácia pre rok 2015:
−

Integrovať Univerzitný informačný systém s Portálom VŠ

−

Zmysluplné a efektívne využívanie UIS systému a všetkých jeho súčastí – funkcionalít.
Zabezpečenie pravidelnej voľnej verejnej diskusie k UISu – 1x mesačne.

− Pripraviť Elektronickú spisovú službu pre prácu s elektronickou schránkou
T: december 2015
zodpovední: prorektorka pre informatizáciu a rozvoj, univerzitný integrátor
Investície do technického a programového vybavenia a definovanie licenčnej politiky
Zabezpečenie sieťových služieb, univerzitného informačného systému úzko súvisí s technickým
stavom centrálnych serverov riadených vo virtualizačným systémom VMWare. Tieto servery boli
nasadene v rokoch 2011 a v roku 2014 končí záručné obdobie. Životnosť je plánovaná maximálne
do roku 2016.
Aktualizácia pre rok 2015:
− Pripraviť projekt a finančné zabezpečenie rekonštrukcie centrálnej serverovne.
T: podľa možnosti v roku 2015 až december 2016
zodpovední: prorektorka pre informatizáciu a rozvoj, riaditeľ CIKT
Informačná bezpečnosť
Napriek finančným problémom a problémom s verejným obstaraním sa koncom roka 2014 podarilo
realizovať plánovanú inováciu kamerových, monitorovacích a prístupových systémov v areáloch
a priestoroch Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.
Vzhľadom na zmenu zákona o ochrane osobných údajov boli znova preverené informačné systémy
a zároveň identifikované ďalšie systémy, ktoré spracovávajú osobné údaje. Pre všetky systémy boli
vytvorené evidenčné listy, oprávnené osoby boli poučené. Prevádzkovateľ poveril troch
zamestnancov za zodpovedné osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov. V tejto súvislosti je
potrebné zaviesť elektronickú evidenciu poučení pre jednotlivé oprávnené osoby.
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Aktualizácia pre rok 2015:
− Zaviesť elektronickú evidenciu oprávnených osôb a ich poučení.
T: december 2015
zodpovední: prorektorka pre informatizáciu a rozvoj, riaditeľ CIKT, vedúca Ú KR BOZP OPPaVO
−

Zaviesť automatickú registráciu prístupu do sieť najprv na študentských domovoch a potom
aj v ďalších budovách.
T: december 2015
zodpovední: riaditeľ CIKT
Univerzitný web a informačné zdroje pre verejnosť, študentov a pracovníkov SPU
V roku 2014 sa rozvíjal a vylepšoval web univerzity a jednotlivých fakúlt, ktorých dizajn a štruktúra
korešpondujú so stanoveným korporátnym dizajnom SPU v Nitre a podporujú korporátnu identitu
univerzity. Pracovníci CIKTu okrem univerzitného webu zabezpečovali technickú a systémovú
podporu aj webom jednotlivých fakúlt.
Aktualizácia pre rok 2015:
− Pripraviť projekt Digitálneho repozitára a Elektronického publikovania na SPU v Nitre.
T: úloha trvalá
zodpovední: prorektorka pre informatizáciu a rozvoj, riaditeľ CIKT, riaditeľka SlPK
− Integrovať Web univerzity a hlavne fakúlt s údajmi v univerzitnom informačnom systéme.
T: úloha december 2015
zodpovední: riaditeľ CIKT
- Zabezpečiť aktualizáciu informácií na web stránkach univerzity a fakúlt pre všetky oblasti
života a aj v anglickom jazyku
T: úloha trvalá, kontrola november 2014
Zodpovední: prorektori, dekani fakúlt
Informačná gramotnosť, e-learning a elektronické publikovanie
Priebežne prebiehajú školenia zamerané na zvýšenie informačnej gramotnosti zamestnancov
univerzity, prácu s informačnými systémami univerzity a multimediálnou technikou.
Nové zariadenia, ktoré sa inštalovali v posluchárňach, dotykový prezentačný panel - Sympodium
a systém Polycom, ktorý umožňuje automatické nahranie a publikovanie na stránke www.uniag.sk
prezentácie, prednášky, semináre a iné akcie v posluchárňach. Systém slúži pre zvýšenie kvality
študijných materiálov nielen pre dennú formu výučby ale najmä pre formy externé.
Aktualizácia pre rok 2015:
−

Preškoľovať technických
prostriedkov IKT.

−

Prehlbovanie Informačnej gramotnosti, priebežné organizovanie školenia, ktoré bude
zamerané na zvýšenie informačnej gramotnosti zamestnancov univerzity, práci
s informačnými systémami univerzity, bezpečnosti a práci s modernou multimediálnou
technikou.

−

Zabezpečovať posluchárne univerzity didaktickou a multimediálnou technikou.

a administratívnych
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pracovníkov

univerzity

vo

využívaní

T: úloha trvalá
Zodpovední: prorektorka pre informatizáciu a rozvoj, riaditeľ CIKT
-

Vytvorenie programu na využívanie TELEPRESENCE centra v priestore pavilónu S a jeho
aktívne používanie
T: úloha trvalá
Zodpovední: prorektorka pre informatizáciu a rozvoj, riaditeľ CIKT, dekani fakúlt

18

Technický a materiálny rozvoj univerzity
Zlepšenie kvality ubytovacích a stravovacích služieb
V roku 2014 sa pokračovalo v zlepšovaní kvality ubytovacích služieb pre študentov. V ŠD A. Bernoláka
sa vybudovala nová práčovňa a sušiareň pre študentov, zrekonštruovala sa študovňa a vymaľovalo sa
celé 7. poschodie .V ŠD Poľnohospodár sa zrekonštruovali dve kuchynky pre zahraničných študentov,
taktiež v ŠD Poľnohospodár sa vytvorila práčovňa pre študentov s jednou práčkou a sušičkou. Do ŠD
A. Bernoláka starej časti/ Nová doba/ bolo zakúpených 50 nových postelí a 80 skríň. Bola vytvorená
nová izba z pôvodnej rysovne, ktorá už neslúžila svojmu účelu. V ŠD Mladosť bola vykonaná
rekonštrukcia bloku A a B –zateplenie fasády s výmennou okien a celkovou rekonštrukciou balkónov.
Ďalej v bloku A bola zrekonštruovaná strecha a vykonala sa celková rekonštrukcia tlakovej stanice
vody.
Vyhodnotenie a aktualizácia verejných prác za roky 2014-2015

Názov prác

vybudovanie kotolne ŠD A.
Bernoláka, časť Nová Doba

rok Investičný náklad,
rok
ukon
rok realizácie
zahá
čeni
jenia
a
2014
2015
2013

640 000,
00

zateplenie obvodových
693 000,
konštrukcií ŠD Mladosť – bloky 2013 2014
00
A, B
Rekonštrukcia spoločenskej
300 000,
2015
sály
00
Podklad pripravila Ing. Pastrnáková

Vyhodnotenie

prebieha proces verejného
obstarávania, predpokladá sa, že
práce sa budú vykonávať až
v roku 2015
Ukončené v júni 2014
nová investícia

Aktualizácia pre rok 2015:
−

Modernizácia interiérového vybavenia ŠD Mladosť - prebieha proces verejného obstarávania
na dodávku.
T: december 2014
zodpovední: prorektorka pre informatizáciu a rozvoj, riaditeľka ŠDaJ
-

Zvýšenie úrovne a kvality spoločného stravovania pre študentov a zamestnancov univerzity

T: úloha trvalá
zodpovední: prorektorka pre informatizáciu a rozvoj, riaditeľka ŠDaJ, Komisia stravovacia

Zlepšenie technického stavu objektov a infraštruktúry
V roku 2014 sa pokračovalo v snahe o zlepšenie technického stavu budov a ich technických zariadení
avšak dlhodobo nerealizovaná pravidelná údržba sa v súčasnosti len ťažko dobieha. Areál by bol
v podstate v komerčných podmienkach účtovne odpísaný a tým buď postupne obnovený, alebo
nahradený novým.
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V roku 2014 sa realizovali v rámci programu Výskum a vývoj aktivity projektami „Rekonštrukcia a
modernizácia objektov SPU v Nitre za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu” a to
nasledovne:
- Výmena okien pavilónov A,Z v nákladoch stavebných prác vo výške
1 255 305,68 € s DPH
- Rekonštrukcie fasády ŠD Mladosť II.etapa, bloku A,B
708 000,00 € s DPH.
- Oprava parkoviska pred aulou SPU v hodnote stavebných prác
35 647,92 € s DPH
- Rekonštrukcia sociálnych priestorov a odstránenia havarijného stavu fasády budovy
centrálnej kotolne v hodnote stavebných prác
34 550,99 € s DPH.
- Oprava strechy Poľnohospodárskej knižnice v hodnote stavebných prác 17 228,16 € s DPH.
- Oprava potrubia kondenzátu
5 550,90 € s DPH.

Prehľad investičných akcií SPU za rok 2014
Zdroj
Investičný náklad Názov akcie
131C
523 747,52 Rekonštrukcia pavilónu RI
Fond reprodukcie
23 412,59 Rekonštrukcia pavilónu RI
131D
34 550,99 Rekonštrukcia stolárskej a zámočníckej dielne
131D
32 982,37 Rekonštrukcia pavilónu J
ŠF
1 207 283,34 Výmena okien pavilónov A, Z
ŠF
708 859,50 Rekonštrukcia ŠD Mladosť
Fond reprodukcie
48 207,80 Rekonštrukcia ŠD Mladosť
ŠF
855 367,44 Rekonštrukcia a prístavba pavilóni M_ABT
Fond reprodukcie
23 739,32 Rekonštrukcia priestorov FEM
Rekonštrukcia prevádzkovo -stravovacích priestorov
Fond reprodukcie
35 844,18 Oponice
Fond reprodukcie
13 966,50 Projektová dokumentácia projektu 5.1.05
Fond reprodukcie
14 520,00 Architektonická štúdia pavilónu V
Fond reprodukcie
23 580,00 PD pavilónu V
Spolu
3 546 061,55
Podklad pripravila: Ing. Vraniaková (ŠF- štrukturálne fondy; 131C - zdroj roku 2012; 131D - zdroj roku 2013)

V rámci aktualizácie dlhodobého zámeru navrhujeme aktualizovať zámer vybudovania centrálnej
kotolne na zámer podľa plánu na rok 2014, kde sa spomína budovanie jednotlivých kotolní pre
skupinu pavilónov. Jednou z takých kotolní je aj kotolňa pre ŠD Mladosť a ŠD A. Bernoláka.
Jednotlivé kotolne sú efektívnejšia pri príprave TUV pre jednotlivé pavilóny ako jej centrálna príprava
a rozvod.
Najakútnejším problémom po skúsenostiach s tohoročnými dažďami je však potreba sanácie fasád
všetkých objektov, ktoré sú predmetom pamiatkovej ochrany štátu. Ich stav je totiž havarijný. Pri
ponechaní daného stavu sa znehodnotia aj výsledky dosiahnuté výmenou pôvodných absolútne
tepelne nevyhovujúcich okien. Vzhľadom na to, že štátny orgán inicioval vyhlásenie základného
areálu SPU za národnú kultúrnu pamiatku mal rozhodne významne prispieť na technicky veľmi
náročnú obnovu fasád týchto budov.
Druhým akútnym problémom je nevhodný technický stav dažďových zvodov v pavilónoch A,Z,T
a čiastočne aj CH. Tie sú vedené vo vnútri uvedených pavilónov a vzhľadom k ich umiestneniu je
takmer nemožné pretesnenie ich spojov. Pri ich priemere 300 mm je pravdepodobne možná len ich
výmena za plastové.
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Problémom tretím v poradí je rekonštrukcia rozvodov pitne vody v areály, ktoré sú zrealizované
z liatinového tlakového potrubia.
V dlhodobom pláne navrhujeme namiesto budovania delenej kanalizácie a nádrží dažďovej vody
rekonštrukciu spoločnej kanalizácie, ktorá je často porušená koreňovým systémom porastu nad ňou
a jej účinný prierez je znížený. Navyše do nej preniká podpovrchová voda. Areál SPU sa nachádza
v mieste vysokej hladiny podpovrchovej vody, preto na účely zavlažovanie je možné vybudovať
vlastné studne, prípadne využiť blízkosť toku rieky Nitra. Najzávažnejšie poruchy kanalizačného
systému boli síce odstránené, ale vzhľadom na technické riešenie (kamenina) častejšie poruchy
nebudú neobvyklé.
-

Zabezpečenie udržateľnosti objektov SPU zaradených do registra pamiatok – Národná
kultúrna pamiatka. Vytvoriť Koncepciu udržateľnosti objektov, vypracovať harmonogram
potrieb na udržanie objektov – Útvar investícií a prevádzky, menovať Radu udržateľnosti
objektov SPU – NKP (len pracovný názov), ktorej cieľom bude efektívne organizovať
aktivity súvisiace s postupmi a fyzickou rekonštrukciou a udržaním objektov univerzity,
ktorých sa dotýka režim pamiatkovej ochrany a zabezpečiť jej aktívny výkon.
Termín: do decembra 2014
Zodpovední: prorektorka pre IaR, Útvar investícií a prevádzky
-

Realizácia projektu 5.1.4 Rekonštrukcia a modernizácia objektov SPU v Nitre za účelom
zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu (Projektový manažér: Ing. V. Baláž)
a jednotlivých čiastkových úloh a aktivít s cieľom dodržať termín realizácie - Modernizácia
objektov FZKI (Hospodárska ul.)
Termín: jún 2015
Zodpovední: projektový manažér
- Zosúladenie evidencie a pasportizácie objektov SPU
Termín: priebežne
Zodpovední: prorektorka pre IaR, Útvar investícií a prevádzky
-

Zhodnotenie rezerv a vyhľadávanie možností na zlepšovanie materiálnych , technických
a vybavenostných podmienok pre každodenný život študentov a zamestnancov SPU
Termín: priebežne
Zodpovední: prorektorka pre IaR, Útvar investícií a prevádzky
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Oblasť športových aktivít
Centrum univerzitného športu sa svojim programovým zameraním podieľa na podpore hlavného
poslania SPU v Nitre v oblasti vzdelávania, výchovy a profilovania absolventa Slovenskej
poľnohospodárskej univerzity.
Uskutočňuje sa to rozmanitými spôsobmi:
- ponukou pohybových aktivít v rámci voliteľného predmetu študijných plánov
- ponukou rekreačných športových aktivít na vnútrouniverzitnej ako aj medziuniverzitnej úrovni
- ponukou športových príležitostí na výkonnostnej a vrcholovej úrovni.
V rámci voliteľného predmetu Telesná výchova je možné absolvovať tieto pohybové aktivity na
udelenie kreditu : posilňovanie, plávanie, body work, aerobik, basketbal, volejbal, florbal, futbal.
V roku 2014 prešlo kreditným systémom Telesnej výchovy 1397 študentov SPU.
Aktualizácia pre rok 2015:
Atraktivitou ponúkaných aktivít udržať záujem študentov o Telesnú výchovu
T:december 2015
Zodpovedný: riaditeľ Centra univerzitného športu
V roku 2014 Centrum univerzitného športu organizovalo rekreačné športové súťaže na
vnútrouniverzitnej a medziuniverzitnej úrovni v podmienkach Vysokoškolských líg v športoch
volejbal, basketbal futbal a florbal. Vo volejbale štartovalo 9 družstiev a 78 hráčov /hráčiek univerzity.
V basketbale 6 družstiev a 32 študentov ,študentiek a doktorantov SPU. Vo florbale 3 družstvá a 30
študentov a študentiek SPU. Vo futbale hrávalo 20 hráčov pravidelnú súťaž. Rekreačných športových
súťaží v rámci Vysokoškolských líg sa zúčastnilo 160 študentov, študentiak a doktorantov SPU.
Aktualizácia na rok 2015:
Udržať Vysokoškolské ligy v daných športoch a ešte viac ich rozvinúť do masovejšieho charakteru
T:december 2015
Zodpovedný: riaditeľ Centra univerzitného športu
Naši študenti môžu využiť svoj športový potenciál na výkonnostnej a vrcholovej úrovni v basketbale,
volejbale, florbale a korfbale na celoslovenských súťažiach univerzitného ako aj neuniverzitného
charakteru. V roku 2014 sa Centrum univerzitného športu podieľalo na organizácii Akademických
majstrovstiev Slovenska vo volejbale. Družstvo Západ turnaj vyhralo a štartovalo v ňom 7 študentov
SPU. V hale SPU sa konal aj turnaj v basketbale - družstvo Západ skončilo na 3.mieste a štartovalo zaň
10 študentov SPU.V AMS vo florbale družstvo Západ skončilo štvrté a hralo v ňom 7 študentov SPU.
Akademických majstrovstiev Slovenska sa tak zúčastnilo 24 študentov SPU v Nitre.
Aktualizácia na rok 2015:
Zabezpečenie účasti našich športovcov na Finále univerzít Slovenskej republiky minimálne vo
volejbale, basketbale a florbale.
Reprezentácia SPU v Nitre na Letnej Svetovej univerziáde 2015 v Gwangju v basketbale.
Zodpovedný: riaditeľ Centra univerzitného športu
Naši študenti, zamestnanci (31) participujú taktiež na výsledkoch vrcholových družstiev vo volejbale,
basketbale, florbale a korfbalu v rámci podpory univerzity samostatných klubov športových súťaží.
Centrum univerzitného športu sa v roku 2014 podieľalo aj na iných športových aktivitách:
Na športovej príprave detí zamestnancov SPU s vyvrcholením v organizovaní denného športového
letného tábora, ktorého sa zúčastnilo 30 detí. Fitness day – športové popoludnie pre študentky SPU
ktorého sa zúčastnilo 60 študentiek. Organizácia športových podujatí v rámci jesenných a jarných
univerzitných dní.
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Vzťahy s verejnosťou
V oblasti práce s verejnosťou sa kladie dôraz najmä na budovanie dobrého mena a pozitívneho
obrazu SPU v Nitre, zvyšovanie a upevňovanie hrdosti zamestnancov, študentov a absolventov na
príslušnosť k svojej alma mater, popularizáciu pedagogických, vedeckovýskumných, medzinárodných
ako aj kultúrno-spoločenských aktivít univerzity, realizáciu podujatí, výstav a informačných kampaní
na získavanie študentov, vytváranie nadštandardných vzťahov s masovokomunikačnými
prostriedkami a i.
Masmediálnu politiku SPU v Nitre koordinuje Kancelária komunikácie a práce s verejnosťou (KKaPV).
Zabezpečuje vydávanie spravodaja Poľnohospodár, spoluprácu s médiami, poskytovanie informácií
v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z., prípravu propagačných materiálov a reklamných predmetov,
tvorbu a rozširovanie obrazového archívu života na SPU, podieľa sa na organizovaní celouniverzitných
podujatí, výstav a prezentácií pre širokú verejnosť, koordinuje činnosť študentských krúžkov
a zoskupení a i.

Vydávanie spravodaja Poľnohospodár
Periodikum plní informačnú a propagačnú funkciu, spravodajsky a komentovane mapuje dianie na
SPU. V roku 2014 vyšlo 10 čísel spravodaja Poľnohospodára s mesačnou periodicitou, z toho jedno
mimoriadne vo formáte A4. Poľnohospodár je v elektronickej verzii k dispozícii na webovej stránke
www.polnohospodar.sk a na sociálnej sieti FB. V novom akademickom roku bola ustanovená nová
redakčná rada zložená zo zástupcov fakúlt .
Aktualizácia pre rok 2015:
- zachovať vysokú úroveň periodika, rozšíriť kolektív prispievateľov z radov študentov
- zvýšiť podiel inzercie
Masmediálna politika
KKaPV priebežne poskytovala masmédiám informácie o pripravovaných podujatiach na SPU, pozývala
zástupcov médií na odborné aj spoločenské podujatia organizované na SPU, informovala o nich na
stránkach Poľnohospodára, sociálnej sieti FB a webovej stránke univerzity, aktuálne mapovala ich
priebeh a výsledky.
Aktualizácia pre rok 2015:
- posilniť personálne obsadenie kancelárie o manažéra pre komunikáciu
Vydávanie propagačných materiálov a reklamných predmetov
Kancelária v spolupráci s Útvarom univerzitných služieb a predajňou študijnej literatúry zabezpečuje
výrobu a predaj predmetov s logom univerzity. Časť predmetov sa použila na propagáciu pri
veľtrhoch, výstavách a študentských aktivitách.
Aktualizácia pre rok 2015:
- zjednotiť vizuál reklamných predmetov v súlade s korporátnym dizajnom SPU, pripraviť návrh
na výrobu novej série v jednotnom farebnom prevedení,
- zatraktívniť areál SPU pre návštevníkov a študentov formou drobnej záhradnej architektúry,
- zabezpečiť výrobu série reklamných predmetov GRADUATION určených pre končiacich
študentov
- rozšíriť sortiment výrobkov ponúkaných v predajni študijnej literatúry o produkty
atraktívnejšie pre študentov
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-

pripraviť vydanie nových propagačných materiálov v slovenskom a anglickom jazyku
v spolupráci s Internátnym televíznym štúdiom Mladosť pripraviť nové prezentačné video

Organizačné zabezpečovanie podujatí v rámci SPU
KKaPV v roku 2014 organizačne zabezpečila Akademický ples nitrianskych univerzít, Deň otvorených
dverí pre uchádzačov o štúdium na SPU, akcie v rámci Nitrianskych univerzitných dní a Študentských
dní nitrianskych univerzít , celoslovenskú výstavu Dni poľa, medzinárodnú výstavu Agrokomplex,
študentské dni nitrianskych univerzít, imatrikulačný ples, benefičný koncert Vianočný dar a i.
Podieľala sa na príprave a organizácii Dňa kariéry, Nitrianskej letnej univerzity, udeľovaní čestných
doktorátov, folklórneho festivalu Akademická Nitra, otvorenia akademického roka a ďalších akciách.
Časť podujatí sa už tradične uskutočnila v spolupráci s Mestom Nitra a UKF v Nitre.
Aktualizácia pre rok 2015:
- pripraviť ideové a organizačné zabezpečenie pripravovaných celouniverzitných podujatí a
výstav
Práca so študentmi
Dôležitou súčasťou práce s verejnosťou je práca so študentmi, komunikácia s vedúcimi krúžkov,
organizovanie a podpora podujatí pre študentov, voľnočasových aktivít a i. Jednou z možností
zabezpečenia ich realizácie je hľadanie externých finančných zdrojov prostredníctvom grantov
a iných foriem.
Aktualizácia pre rok 2015:
- zlepšiť komunikáciu s vedúcimi krúžkov, rozšíriť ich kompetencie
- určiť zodpovedných zamestnancov, poverených priamou komunikáciou so študentmi
v oblasti voľnočasových aktivít
- vyčleniť v rozpočte finančné prostriedky pre tieto aktivity, nájsť finančné zdroje formou
projektov, dotácií z rezortu a pod.
- obnoviť a podporiť činnosť študentského orgánu na báze študentského parlamentu
- zvážiť znovuvytvorenie Klubu kultúrnej a záujmovej činnosti
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Edičná činnosť
Cieľom edičnej činnosti je podpora výchovno-vzdelávacích a vedeckovýskumných
činností zabezpečovaných univerzitou. Z toho vyplýva aj dlhodobý zámer, a to:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pružné zabezpečovanie požadovanej literatúry,
orientácia na vydávanie študijnej literatúry základného významu, t.j. vysokoškolských
učebníc, pre ľahšie pochopenie učiva, príp. jeho doplnenie o aktuality a zaujímavé informácie
využívať možnosti tvorby príloh na CD nosičoch,
vydávanie krátkodobej študijnej literatúry, predovšetkým návodov na cvičenia, a tak
vytvárať podmienky pre aktívnejšie sa zapájanie študentov na cvičeniach,
vydávanie multimediálnych učebníc pre účely e-learningového vzdelávania,
vydávanie vedeckých časopisov, s cieľom vytvoriť priestor pre publikovanie výstupov
z vedeckého bádania,
vydávanie monografií, predovšetkým vo svetových jazykoch,
aktuálne vydávanie zborníkov z odborných a vedeckých podujatí organizovaných
univerzitou a ich šírenie aj pre potreby odbornej praxe

Vyhodnotenie roka 2014:
Z dlhodobého hľadiska VES zabezpečuje vydávanie literatúry pružne na základe požiadaviek
z jednotlivých fakúlt. Stúpa počet vydaných učebníc, zvyšujú sa aj nároky na kvalitu tlače. Postupne sa
zvyšuje aj počet učebníc a učebných textov na CD nosičoch pre účely e-learningového vzdelávania.
VES zabezpečuje vydávanie vedeckých časopisov jednotlivých fakúlt univerzity, ako aj zborníkov z
odborných a vedeckých podujatí organizovaných univerzitou.

Aktualizácia na 2015:
-

Zakúpenie nového digitálneho tlačiarenského zariadenia.
V spolupráci s CIKT budovať elektronický archív publikácií vydávaných vo Vydavateľstve
SPU.
Aktivizácia Edičnej komisie SPU pre koordináciu vydávania študijnej literatúry, ktorá bude
pripravovať a schvaľovať ročné edičné plány.

Termín: 31.8.2015
Zodpovední: prorektorka pre vzdelávanie a ECTS, vedúca VES, CIKT
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Rozvoj knižnice
Systém komunikácie odborných informácií a prístup ku nim sa výrazne mení, pričom možno
predpokladať, že tento trend bude naďalej pokračovať. Kľúčovými nástrojmi zmeny je internet a web
a knižnica sa musí tejto zmene prispôsobovať.
Hoci nová generácia preferuje vyhľadávač Google príp. iné vyhľadávacie nástroje, voľne dostupné
(open access) publikácie a web stránky ako hlavný zdroj odborných informácií, možno predpokladať,
že:
-

pre systematické štúdium sa budú naďalej využívať tlačené dokumenty (učebnice, skriptá,
monografie),
v oblasti vedy a výskumu sa bude klásť dôraz na vedecké publikácie (tlačené aj elektronické)
vydané renomovanými vydavateľstvami,
pri nepretržitom náraste objemu publikovaných dokumentov a s tým súvisiacim
„informačným preťažením“ bude jednou z úloh knižnice poskytnutie možnosti čo
najjednoduchšej orientácie v informačných zdrojoch na základe analýz potrieb jej
používateľov.

Pre knižnicu, ako kultúrnu inštitúciu nie je dôležitý len virtuálny, ale aj reálny priestor.
Priebežne treba venovať pozornosť vytváraniu primeraných podmienok prostredia, najmä
dostatočnému počtu študijných miest.
Knižnica nemôže v plnej miere plniť svoje poslanie bez spolupráce s pedagogickými a
vedeckovýskumnými zamestnancami univerzity, ktorí môžu usmerňovať jej odbornú profiláciu a
smerovanie.
Knižnica sa musí zapájať do vedeckovýskumných aktivít, riešiť odborné otázky prostredníctvom
vlastných projektov, príp. v spolupráci s inými knižnicami v SR a v zahraničí.
Hlavné úlohy v oblasti rozvoja Slovenskej poľnohospodárskej knižnice a jej služieb sú zamerané najmä
na:
-

Zlepšenie priestorových podmienok
Zvyšovanie kvality služieb
Virtuálna knižnica
Zvyšovanie informačnej gramotnosti študentov

Vyhodnotenie aktivít v roku 2014 a aktualizácia pre rok 2015
Kvalitné informačné zabezpečenie vzdelávania a výskumu si v dnešnom svete zachováva svoj význam,
digitálne prostredie však mení spôsob komunikácie informácií a tým aj informačné služby . Knižnica
reaguje na nové podnety digitálneho prostredia nielen sprístupňovaním online databáz, ale napr. aj
budovaním digitálnych archívov, propagáciou Open Acces, podpornými činnosťami v oblasti online
vydávania vedeckých časopisov, či koordinovaním agendy DOI na SPU v Nitre. Dlhodobo si veľký
význam zachováva komplex služieb súvisiacich s bibliografickou registráciou publikačnej činnosti.
Z hľadiska služieb pre študentov univerzity je rovnako dôležité zabezpečovanie prístupu
k informačným zdrojom, ako aj vytváranie kvalitného prostredia s primeraným technickým zázemím
pre štúdium.
Zlepšenie priestorových podmienok
Zámery v oblasti zlepšovania priestorových podmienok sa podarilo naplniť už v rokoch 2009-2013,
najskôr ukončením rekonštrukcie hlavnej budovy knižnice a potom rekonštrukciou priestorov na Tr.
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A. Hlinku. Základnou ambíciou knižnice v tejto oblasti zostáva poskytovať kvalitné prostredie na
individuálne štúdium ako aj štúdium v skupinách a reagovať na meniace sa potreby a informačné
správanie študentov.
Zámer bezbariérového prístupu k službám knižnice a jej systémom sa v zásade naplnil. Ďalší postup
v tejto oblasti sa bude orientovať na posilňovanie samoobslužného charakteru prevádzky (pre okruh
návštevníkov pre zrýchlenie a zjednodušenie prístupu ku službám).
Aktualizácia pre rok 2015
- Flexibilne reagovať na meniace sa používateľské správanie študentov, prispôsobovať
priestory knižnice s cieľom zlepšovať komfort používateľov a zvyšovať využitie knižničných
priestorov.
Zvyšovanie kvality služieb
Budovanie kvalitného fondu domácej a zahraničnej literatúry, hoci je základnou úlohou knižnice,
zostáva problémom. Nákup literatúry je finančne poddimenzovaný. Čiastočne situáciu zlepšuje nákup
literatúry z grantových zdrojov, najmä zo štrukturálnych fondov. Nedostatok finančných zdrojov sa
prejavuje hlavne permanentným poklesom nákupu tlačených časopisov, obmedzením nákupu
zahraničnej vedeckej literatúry a nízkym počtom exemplárov študijnej literatúry. V oblasti budovania
knižničného fondu sa dlhodobo zvýšená pozornosť venuje online publikáciám. Knižnica sa snaží
systematicky zhromažďovať, uchovávať a sprístupňovať online publikácie z produkcie SPU v Nitre
a publikácie slovenskej proveniencie z oblasti pôdohospodárstva, do takej miery, ako to umožňujú
autorské práva.
V akademickom roku 2013/2014 knižnica predĺžila otváracie hodiny v stredu do 19.00, v akad. roku
2014/2015 prišlo k ďalšiemu predĺženie posunom začiatku otváracích hodín z 8.30 na 8.00
Personálnymi úpravami sa zracionalizovala prevádzka Čitárne na Tr. A. Hlinku. Ponuka jej služieb sa
rozšírila o poradenstvo v oblasti evidencie publikačnej činnosti.
V oblasti aplikácie prostriedkov IKT pre rýchly a jednoduchý prístup ku službám knižnice sa
uskutočnilo množstvo krokov – počnúc modernizáciou knižnično-informačného systému
a rozširovaním jeho funkcionalít, najmä webových služieb, vytvorením podmienok pre spoluprácu
knižnično-informačného systému s univerzitným informačným systémom, až po zavedenie služby
vzdialeného prístupu k databázam (TuKAN).
Problematika kontroly plagiátorstva bola riešená na celoslovenskej úrovni vytvorením Centrálneho
registra evidencie publikačnej činnosti.
Aktualizácia pre rok 2015
- Zlepšenie prístupu používateľov k informačným zdrojom aplikáciou moderných softvérových
nástrojov (napr. discovery systémov).
- Riešenie potrieb používateľov/študentov so špecifickými potrebami v kontexte dostupnosti
študijných materiálov a primeranej podpory štúdia, digitalizácia vzdelávacích materiálov
a pod.
Virtuálna knižnica
Význam prezentácie služieb knižníc vo virtuálnom prostredí narastá. Knižnice pritom nevystupujú iba
ako sprostredkovatelia online informačných zdrojov, ale aj ich tvorcovia.
SlPK sa dlhodobo sa darí zabezpečovať prístup ku kvalitným medzinárodným plnotextovým
a bibliografickým databázam, avšak iba vďaka celoslovenským projektom financovaným zo
štrukturálnych fondov (najmä NISPEZ). Nákup databáz zo zdrojov knižnice, resp. univerzity je
zanedbateľný.
Tvorba vlastných databáz súvisí najmä s registráciou publikačnej činnosti – knižnica spracováva
Databázu publikačnej činnosti zamestnancov SPU v Nitre, ktorej súčasťou sú aj ohlasy. Z funkcie
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špecializovanej vedeckej knižnice pre oblasť poľnohospodárstva vyplýva spracovanie
poľnohospodárskej databázy Agrobibliografia. Obidve databázy obsahujú najmä bibliografické
záznamy, ak to autorské práva dovoľujú, dopĺňajú sa aj o plné texty. Obidve databázy sú dostupné na
webe širokému okruhu záujemcov.
Dostupnosť záverečných prác v digitálnej forme zabezpečovala knižnica do roku 2011. Po vytvorení
Centrálneho registra záverečných prác (CRZP) sa primárne sprístupňujú všetky záverečné práce
v ňom a v katalógu knižnice sa záznamy záverečných prác linkujú na plný text v CRZP.
Doručovanie elektronických kópií sa stalo samozrejmosťou, tak v rámci medziknižničnej výpožičnej
služby ako aj digitalizáciou častí publikácií vo fonde knižnice. Rovnako je štandardom online podpora
používateľov. Používatelia môžu využívať službu Spýtajte sa knižnice, takmer všetky odborné služby
a informácie o nich sú dostupné prostredníctvom elektronických formulárov. Priebežne sa zlepšovali
funkcionality online katalógu, napr. o možnosť predregistrácie, návrhov na kúpu kníh, zasielania
noviniek. Evidencia publikačnej činnosti sa doplnila o modul odovzdávania podkladov na registráciu
prostredníctvom webových formulárov, rovnako ako nový modul pre komplexnú agendu
čiastkových knižníc je dostupný prostredníctvom webu.
Zásadný význam v činnosti knižničných inštitúcií nadobúda zhromažďovanie, sprístupňovanie
a uchovávanie digitálnych publikácií. Knižnica má dlhoročné skúsenosti s poskytovaní plných textov
v rámci vlastných databáz. Buduje tiež digitálny repozitár, pre jeho ďalšie rozvíjanie jej však chýba
hardvérové a softvérové vybavenie. Jedným z dlhodobých cieľov SlPK je preto získanie finančných
zdrojov na vytvorenie infraštruktúry pre udržateľný rozvoj repozitára a digitálnej knižnice.
Aktualizácia pre rok 2015
- Budovanie repozitára/digitálnej knižnice SlPK .
Zvyšovanie informačnej gramotnosti študentov
Aktivity zamerané na zlepšovanie znalostí študentov v oblasti vyhľadávania, spracovania, hodnotenia
a korektného využívania odborných informácií sa realizujú v spolupráci s pedagógmi. Systematická
spolupráca v tejto oblasti sa rozvinula takmer so všetkými fakultami. Prebieha najmä v súvislosti
s prípravou študentov na spracovanie záverečných prác. Napriek tomu nemožno úroveň informačnej
gramotnosti študentov vo všeobecnosti hodnotiť len pozitívne. Zlepšovaniu informačnej gramotnosti
študentov, najmä otázkam korektného používania a posudzovania informačných zdrojov treba
naďalej venovať pozornosť. Dôležité je hľadať také formy informačného vzdelávania, ktoré oslovia
súčasných študentov univerzity patriacich ku generácii „digitálnych domorodcov“.
Aktualizácia pre rok 2015
- Využívanie sociálnych sietí a ďalších nástrojov internetu na podporu informačného
vzdelávania.
Iné ciele, ktoré by mali byť zahrnuté do aktualizácie pre rok 2015
Podpora publikovania a prezentácie vedeckých výsledkov
Akademické knižnice majú významnú pozíciu ako spracovatelia údajov do Centrálneho registra
evidencie publikačnej činnosti, sprostredkovatelia prístupu k scientometrickým databázam (najmä
Web of Science a Scopus) ale aj ako informační špecialisti, ktorí rozumejú procesom vedeckého
publikovania a dokážu reagovať na jeho zmeny. Vďaka tomu môžu podporovať vedecké publikovanie
rôznymi formami. SlPK bola jedným z iniciátorov vytvorenia predmetu Vedecké publikovanie, ktorého
cieľom je oboznámiť študentov doktorandského štúdia so základnými princípmi a východiskami
vedeckého publikovania – s etickými aspektmi výskumného procesu a publikovania, s autorským
právom, s formálnymi náležitosťami vedeckého článku, so základnými scientometrickými nástrojmi
na hodnotenie vedeckých časopisov a pod.
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Slovenská poľnohospodárska knižnica sa stala koordinátorom DOI na SPU v Nitre (DOI je unikátny a
trvalý identifikátor digitálneho objektu, ktorý používa prevažná väčšina vydavateľov online
publikácií). Aktivity v tejto oblasti sú na začiatku, bude potrebné zabezpečiť koordinovaný postup na
úrovni celej univerzity.
Open Access, ako jeden z aktuálnych trendov vedeckého publikovania, ktorý presadzuje napr. aj
program Európskej únie pre financovanie výskumu a inovácií Horizont 2020, si vyžaduje prijatie
spoločnej stratégie na inštitucionálnej úrovni a tiež vytvorenie podmienok. Knižnica poskytovala
a poskytuje odborné poradenstvo v súvislosti s Open Access publikovaním na SPU, spolupracuje
pritom najmä s redakčnými radami niektorých vedeckých časopisov, ktoré univerzita vydáva .
Od súčasného stavu spracovania publikačnej činnosti a ohlasov je relatívne malý krok
k bibliometrickým analýzam a následne k zakomponovaniu bibliometrických služieb do portfólia
služieb knižnice. Na základe doterajších skúseností je jedným zo zámerov vytvoriť predpoklady pre
systematické poskytovanie takýchto služieb.
Aktualizácia pre rok 2015
- Systematická podpora Open Access publikovania na SPU v Nitre, spracovanie interných
pravidiel.
- Vytvorenie podmienok pre poskytovanie bibliometrických služieb.
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Vysokoškolský poľnohospodársky podnik
V roku 2014 VPP realizoval rekonštrukciu „Prevádzkovo-stravovacieho zariadenia v Oponiciach“ pre
skvalitnenie ubytovacích a stravovacích podmienok študentov. Zariadenie poskytuje ubytovanie pre
36 osôb v dvoj a trojlôžkových izbách. Súčasne s ubytovacou časťou boli rekonštruované priestory
jedálne a sociálne priestory. Celkový náklad predstavoval 95 420,- €, z toho podiel SPU v objeme
29 870,- €. Poznámka : investičné náklady sú uvádzané bez DPH.

Aktualizácia pre rok 2015:
Poslaním VPP bude, v nadväznosti na študijné programy, naďalej zabezpečovať profesionálne
podmienky pre praktické štúdium problematiky výroby potravín, údržby krajiny a rozvoja vidieka. Vo
vzťahu k hlavnému poslaniu univerzity pôjde o dopĺňanie komplexnosti profilu absolventa získaním
praktických manažérskych zručností na jeho uplatnenie sa na trhu práce.
T: úloha trvalá
zodpovední: riaditeľ VPP
Činnosť VPP bude orientovaná na zabezpečenie praktickej výučby študentov (PVŠ) v súlade s
poslaním univerzity. Tomuto cieľu bude prispôsobený výrobný program podniku, charakterizovaný
hospodárením na pôde s diverzifikovanou štruktúrou poľnohospodárskych plodín a chovom rôznych
druhov a kategórií hospodárskych zvierat.
T: úloha trvalá
zodpovední: riaditeľ VPP
Požiadavky PVŠ bude VPP pokrývať najmä:
- zabezpečovaním praktických cvičení a terénnych prác študentov SPU, vytvorením podmienok
na realizáciu celého spektra praxí,
- budovaním experimentálnej bázy na riešenie bakalárskych, diplomových a doktorandských
prác,
- budovaním a prevádzkou špeciálnych vzorkovníc ako súborov unikátnych kultúr, druhov
zvierat a technológií výroby,
- poskytovaní ubytovania a stravovania študentov v zariadeniach VPP počas všetkých foriem
PVŠ, najmä však počas praxí,
- zabezpečovaním celého rozsahu dopravných služieb,
- rozvojom a budovaním podniku v trende modernej poľnohospodárskej činnosti.
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik ďalej bude:
- vytvárať podmienky na zvyšovanie úrovne vzdelávacej a vedeckej činnosti prebiehajúcej na
SPU,
- zabezpečovať podmienky na vedeckú, výskumnú, vývojovú a poradenskú činnosť v rámci
prenosu vedeckých poznatkov do vzdelávania a praxe,
- uplatňovať moderné technológie v chovateľských, pestovateľských a spracovateľských
systémoch, ktoré podporujú zvýšenie výrobno-ekonomickej efektívnosti,
- presadzovať filozofiu udržateľného rozvoja vidieckeho priestoru.
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Projekty Štrukturálnych fondov Európskej únie aktuálne v roku 2014
Ukončené projekty
Realizácia

P.č.

1

2

3

4

5

6
7

ITMS Kód
Výzva
Názov
Operačný program Vzdelávanie
Rozvoj ľudských zdrojov a zabezpečenie
26110230020 1.2.1
kvality na SPU v Nitre
Vytvorenie systému schvaľovania,
sledovania a periodického hodnotenia
26110230049 1.2.2
študijných programov
Zvýšiť kvalitu vzdelávania na SPU v Nitre
a dosiahnuť jej adaptáciu na aktuálne a
26110230057 1.2.2
perspektívne potreby spoločnosti
Zavádzanie, resp. rozšírenie študijných
programov v spolupráci so
26110230065 1.2.3
zahraničnými univerzitami
Rozvoj medzinárodnej spolupráce za
účelom transferu a implementácie
výsledkov výskumu a vývoja do
26110230085 1.2.4
vzdelávacích programov
Podpora zvyšovania kvality vzdelávania
na Fakulte záhradníctva a krajinného
26110230094 1.2.5
inžinierstva SPU v Nitre

Akronym

LUZK

QEDU

TRIVE

Stav

SPU

1 025 644,31

640 919,04

Riadne
ukončený

doc.
01/2012 12/2013 Zentková

FEM

325 722,50

277 158,25

Riadne
ukončený

01/2012 12/2013 prof. Gálová SPU

536 126,88

452 628,71

V realizácii

doc.
01/2013 12/2015 Zentková

FEM

866 026,16

101 268,68

V realizácii

prof.
04/2013 03/2015 Bandlerová

SPU/
FEŠRR

1 038 302,14

434 316,81

1 228 060,68

70 777,68

162 856,80

4 514,57

EDU FZKI V realizácii

9

Riadne
ukončený
Riadne
ukončený

10

26220220014

ITEPAG

Riadne

Aplikácia informačných technológií na

Projektový
manažér

prof. Lacko08/2010 04/2013 Bartošová

ECOVA
ECOVA
plus

2.2.1

do

Riadne
ukončený

26120130029 2.1.3
Vidiecka univerzita tretieho veku
Operačný program Výskum a vývoj
Excelentné centrum ochrany a
26220120015 2.1.1
využívania agrobiodiverzity
Excelentné centrum ochrany a
26220120032 2.1.2
využívania agrobiodiverzity Plus

8

od

Pridelené financie
Pracovisk
o
Zazmluvnená Doteraz
realizácie - oprávnená vyčerpaná
projektu suma
suma

V realizácii

Ing.
10/2013 09/2015 Halászová
FZKI
doc.
08/2013 01/2015 Moravčíková SPU

05/2009 04/2011 prof. Bežo

FAPZ

1 110 671,49

1 062 201,51

01/2010 12/2012 prof. Bežo

FAPZ

2 235 624,76

2 052 605,27

10/2009 11/2012 prof. Rataj

TF

521 781,26

450 032,10

11

26220220115

2.2.4

12

26220220180

2.2.8

13

26250120008

5.1.1

14

26250120020

5.1.2

15

26250120037

5.1.3

16

17

18

19
20

21

zvýšenie environmentálnej a
ekonomickej udržateľnosti
produkčného agrosystému (EnviroEkon)
Podpora inovácie technológií
špeciálnych výrobkov a biopotravín pre
zdravú výživu ľudí
ITEBIO
Vybudovanie výskumného centra
"AgroBioTech"
ABT
Komplexná revitalizácia a dobudovanie
IKT sietí a techniky pre zlepšenie
vzdelávacieho procesu na SPU v Nitre
Prostredníctvom investícií do
informačno-komunikačných technológií
zlepšiť podmienky vzdelávacieho
procesu na SPU v Nitre

Modernizácia infraštruktúry SPU v Nitre
Rekonštrukcia a modernizácia objektov
SPU v Nitre za účelom zlepšenia
26250120047 5.1.4
podmienok vzdelávacieho procesu
Podpora infraštruktúry SPU v Nitre za
účelom zlepšenia podmienok jej
26250120064 5.1.5
vzdelávacieho procesu
Operačný program Výskum a vývoj - projekty v partnerstve
Centrum excelentnosti pre bielu a
zelenú biotechnológiu (riešiteľ:
26220120054 2.1.3
Chemický ústav SAV)
Centrum excelentnosti pre integrovaný
manažment povodí v meniacich sa
podmienkych prostredia (riešiteľ: Ústav
26220120062 2.1.3
hydrológie SAV)
Výroba tepelnej energie z vlhkej
26220220067 2.2.3
biomasy (riešiteľ: Inagro s.r.o.)
Dosledovateľnosť kvality a identity
bioproduktov z jeleňa lesného (Cervus
elephus) využitím komplexu
biotechnologických postupov (riešiteľ:
26240220080 4.2.7
Xcell Slovakia Breeding Services)

ukončený

886 063,13

746 050,85

SPU

26 308 960,30

1 141 967,50

SPU

4 871 354,82

4 588 226,55

SPU

3 181 127,93

3 045 791,71

SPU

3 896 106,54

3 773 095,29

10/2012 06/2015 Ing. Baláž

SPU

4 103 247,34

1 207 019,2

V realizácii

doc.
02/2014 02/2015 Lendelová

SPU

2 121 511,23

0,00

Riadne
ukončený

doc.
09/2010 06/2014 Urminská

FBP

10/2010 06/2013 doc. Igaz

FZKI

05/2010 04/2014 prof. Gaduš

TF

03/2012 04/2014 doc. Židek

FBP

V realizácii

11/2010 09/2014 doc. Brindza FAPZ

V realizácii

04/2013 06/2015 doc. Gurčík

Riadne
ukončený

Ing.
12/2008 07/2010 Jančušková

Riadne
ukončený
Riadne
ukončený

Ing.
07/2009 12/2011 Muziková
Ing.
09/2010 08/2013 Vraniaková

V realizácii

Riadne
ukončený
Riadne
ukončený

Riadne
ukončený

32

33

