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Úvod

Dlhodobý zámer (DDZ) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na obdobie rokov 2016 –
2022 je strategickým dokumentom pre aktivity a rozvoj, ktoré sú v súlade s úlohami a poslaním
univerzity na nasledujúce obdobie. Je spracovaný v zmysle § 20 ods. 1 písm. d), zákona č. 131/2002 Z.
z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
Zákon). Vyjadruje postavenie a identitu SPU, definuje víziu a poslanie univerzity a v kontexte
strategické ciele, opatrenia a nástroje na ich dosiahnutie pre jednotlivé aktivity univerzity a jej súčastí.
Dotýka sa najmä aktivít univerzity v oblasti hlavného poslania – vzdelávania, vedy, výskumu a transferu
poznatkov do praxe, medzinárodných vzťahov, internacionalizácie a poradenstva a aktivít plniacich
tretiu úlohu univerzity ako kľúčových oblastí. Je doplnený o sociálnu starostlivosť o študentov a
zamestnancov a oblasti podporujúce plnenie cieľov a úloh hlavných činností, a to najmä: športovokultúrnu, spoločenskú a oddychovo-relaxačnú oblasť. Nemenej dôležitou oblasťou je zveľaďovanie a
rozvoj vlastného majetku univerzity a jej súčastí.
Dlhodobý zámer Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na roky 2016 – 2022 v súlade s §12
ods.1 písm. a) Zákona o VŠ prerokovala Vedecká rada SPU v Nitre dňa 6. mája 2015, v súlade s §9 ods.1
písm. j) Zákona o VŠ schválil Akademický senát SPU v Nitre dňa 8. júla 2015, v súlade s §41 ods. 2 písm.
a) Zákona o VŠ sa vyjadrila Správna rada SPU v Nitre na svojom zasadnutí dňa 14. 5. 2015.
Dlhodobý zámer Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na roky 2016 – 2022 nadobudol
platnosť dňom schválenia v Akademickom senáte SPU v Nitre a účinnosť dňom zverejnenia na
webovom sídle SPU v Nitre.
Dlhodobý zámer rozvoja SPU v Nitre definoval strategické úlohy pre nasledovné oblasti činnosti
univerzity – tzv. rozvojové aktivity v kľúčových oblastiach, ktorými sú:
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-

vedeckovýskumná činnosť,
vzdelávanie,
internacionalizácia v oblasti výskumu a vzdelávania,
informatizácia,
technický a materiálny rozvoj.

Strategické úlohy sú zadefinované aj pre oblasti v akademickom prostredí doplnkové: kultúrny
a športový rozvoj univerzity, vzťahy s verejnosťou, vydavateľská činnosť, knižnično-informačné služby
a v priestore SPU aj pre Botanickú záhradu a Vysokoškolský poľnohospodársky podnik.
Priebežné plnenie Dlhodobého zámeru je každoročne prerokované vo vedení SPU, v Kolégiu rektora,
vo Vedeckej rade univerzity a na zasadnutiach ďalších orgánov univerzity prostredníctvom čiastkových
správ za jednotlivé oblasti a činnosti, Výročnej správy SPU a komplexného materiálu Hodnotenie
uzavretého roka a aktualizácia DDZ na nasledujúci rok.
Aktualizácia aktivít na rok 2018 je v súlade s DDZ Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na
roky 2016 – 2022.
Hodnotenie aktivít v roku 2016 a aktualizáciu na rok 2018 pripravila prorektorka doc. Ing. arch. Roberta
Štěpánková, PhD. na základe podkladov, ktoré pripravili zodpovedné osoby za jednotlivé oblasti:













vedeckovýskumná činnosť
prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
vzdelávanie
prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.
internacionalizácia v oblasti výskumu a vzdelávania
Mgr. Vladislav Valach
strategické projekty
prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD., Ing. Eva
Hečková
informatizácia
RNDr. Peter Škrovina
technický a materiálny rozvoj
Ing. Ľubica Pastrnáková, Ing. Vladimír Baláž,
doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.
športový rozvoj univerzity
PaedDr. Ľubomír Urban
vzťahy s verejnosťou
Mgr. Renata Chosraviová
vydavateľská činnosť
Ing. Ľubica Ďuďáková
knižnično-informačné služby
Mgr. Beáta Bellérová, PhD.
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik
Ing. Ján Lajda, Ing. Jozef Pružinský
Botanická záhrada
Ing. Erika Mňahončáková, PhD.
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Vedeckovýskumná činnosť
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre trvalo svojimi výsledkami vo vedecko-výskumnej
oblasti obhajuje pevné postavenie medzi poprednými výskumnými univerzitami a inštitúciami
na Slovensku. Univerzita systematicky skvalitňuje výskumnú infraštruktúru najmä vďaka
zrekonštruovaným priestorom a prístrojovému vybaveniu Výskumného centra AgroBioTech (VC ABT),
ale aj ďalších špičkových pracovísk. Úspešná realizácia strategických projektov podporených z fondov
otvára cestu k výraznému zvýšeniu medzinárodnej konkurencieschopnosti a atraktivity univerzity.
Podmienky udržateľnosti týchto projektov iniciujú hľadanie širších možností pre zapájanie sa
univerzitných tímov do medzinárodných výskumných programov a vytvárajú súčasne podmienky pre
ďalší osobnostný rozvoj. Pozitívnym dôsledkom už samotnej prípravy veľkých projektov je prirodzená
postupná integrácia výskumných aktivít v rámci obecnejšie sa profilujúcich tém.

Strategický cieľ na roky 2016 - 2022
Rozvíjať intenzívne vedeckovýskumné aktivity v rámci ťažiskových tematických oblastí
výskumu, prehlbovať kultúru vedeckého výskumu, vývoja, inžinierskej a ďalšej tvorivej činnosti
v rámci potenciálnych možností, zapájať študentov do vedecko-výskumnej, inžinierskej a ďalšej
tvorivej činnosti v rámci ich študijných aktivít, presadzovať pochopenie úlohy vedeckého
výskumu, vývoja, inžinierskej a ďalšej tvorivej činnosti v odbornej i laickej verejnosti a ich
dôležitosti pre rozvoj vedy a techniky pre spoločnosť, jej hospodársky, sociálny a kultúrny
rozvoj, presadzovať využívanie výskumných kapacít na riešenie aktuálnych potrieb Slovenskej
republiky, jej hospodárskeho a sociálneho rozvoja a medzinárodných výziev, zohľadňovať pri
svojich aktivitách potreby reálneho života, rozvíjať spoluprácu s podnikmi
a inštitúciami
spoločenskej praxe; poskytovať odbornú racionálnu oporu ústredným orgánom štátnej správy,
verejnej správy a ostatným autoritám pri ich rozhodovaní a využívať potenciál na špičkovej
úrovni a príležitosti v medzinárodnom kontexte.
Kľúčové smerovanie vedeckovýskumnej činnosti na SPU v Nitre v roku 2018 bude naďalej zamerané
na podporu rozvoja poznania vo vyprofilovaných oblastiach, ale aj na jeho intenzívnejší transfer
do praxe využijúc podporu zriadeného Transferového centra SPU, a na inováciu a aktualizáciu
jednotlivých študijných programov na fakultách a na zabezpečenie podmienok odborného rastu
pracovníkov.
Posilnenie účasti na celospoločenských výzvach
Na SPU v Nitre aj v uplynulom období pokračovalo riešenie tých úloh, ktoré sú v súlade
so schváleným strategickým dokumentom - Dlhodobým zámerom Slovenskej poľnohospodárskej
univerzity v Nitre. Využívali sa príležitosti pre získavanie finančných zdrojov pre rozvoj pracovísk,
budovanie infraštruktúry a uskutočňovanie moderného výskumu. Pre naplnenie týchto cieľov
významne prispieva VC ABT, vďaka špičkovému vybaveniu laboratórií.
SPU v roku 2016 kontinuálne vytvárala predpoklady pre rozvoj výskumne orientovanej univerzity,
schopnej prispieť k riešeniu aktuálnych problémov spoločnosti v oblasti jej zamerania, ako aj
pre rozpracovanie zámerov RIS3 do roku 2020. Výskum je dôležitou súčasťou života na základných
pracoviskách fakúlt, ako aj vzdelávania prakticky vo všetkých študijných programoch, zvlášť druhého
a tretieho stupňa.
V hodnotenom období je možné kladne hodnotiť aktívnu spoluúčasť pracovísk univerzity pri podávaní
žiadostí na základe výziev domácich grantových agentúr VEGA, KEGA, APVV. Na SPU dominujú stále
rozsahom menšie projekty. V roku 2016 bolo na SPU riešených celkovo 140 výskumných projektov
financovaných zo zdrojov SR, z toho najvyšší podiel predstavovali projekty APVV a VEGA s celkovým
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objem finančných prostriedkov vo výške 1 429 587 Eur. Okrem uvedeného bolo na SPU v Nitre.v
hodnotenom období riešených celkovo 57 medzinárodných projektov financovaných zo zdrojov mimo
SR. Z nich najvýznamnejšie 10 projektov 7. RP, 1 projekt Horizont 2020 a 1 projekt dotovaný z Nórskeho
finančného mechanizmu.
Aktualizácia pre rok 2018:
Kľúčové smerovanie vedeckovýskumnej činnosti na SPU v Nitre v nastávajúcom období bude naďalej
a trvalo zamerané na podporu nielen rozvoja poznania vo vyprofilovaných oblastiach a na jeho
intenzívnejší transfer do praxe využijúc podporu zriadeného Transferového centra SPU, ale aj na
inováciu a aktualizáciu jednotlivých študijných programov na fakultách a na zabezpečenie podmienok
odborného rastu pracovníkov. Univerzita svojou vedecko-výskumnou činnosťou bude napĺňať
požiadavky a parametre pre zotrvanie medzi špičkovými univerzitami na Slovensku, ale aj
v európskom výskumnom priestore.
V nasledujúcom období Centrá excelencie fakúlt, ale aj VC ABT budú vyvíjať aktivity pre zabezpečenie
pridanej hodnoty pre univerzitu nielen v podobe vysoko kvalitných publikovaných výstupov, ale aj
v podobe nových poznatkov, ktoré sa bezprostredne uplatnia vo výrobnej praxi, resp. výskum
realizovaný najmä na základe objednávok z praxe.
Úlohy:
- Systematicky sa venovať efektívnemu využívaniu infraštruktúry univerzitného VC ABT,
spolupracovať pri personálnom a materiálnom zabezpečovaní prevádzky.
- Koordinovať efektívne spracovávanie a predkladanie projektov na národnej a medzinárodnej
úrovni pre zabezpečenie trvalej udržateľnosti univerzitného VC ABT, ale aj ďalších pracovísk
so špičkovým vybavením.
- Intenzívnejšie zapájať centrá excelentnosti do prípravy a predkladania projektov Horizont
2020, ale aj štrukturálnych fondov a výziev domácich (najmä APVV) a európskych agentúr.
- Hľadať možnosti na univerzite pre rozvoj zamestnávania postdoktorandov.
Termín: úloha trvalá
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 vo vládou schválenej Stratégie výskumu a inovácií
pre inteligentnú špecializáciu SR (RIS3). Je kľúčovým dokumentom, zameraným na udržateľný
hospodársky rast a zvýšenie zamestnanosti na Slovensku prostredníctvom cielenej podpory výskumu
a inovácií a dosiahnutia kritickej masy v jednotlivých strategických prioritách pri súčasnom zohľadnení
regionálnych špecifík.
V roku 2016 pracovníci SPU v Nitre sa podieľali na príprave viacerých návrhov projektov na základe
výziev EK. Univerzita riešila viacero projektov 7. RP, Jedného projektu H2020 a projektu podporeného
Nórskym finančným mechanizmom v partnerstve.
Možno pozitívne konštatovať, že mnohí pracovníci nielen vďaka domácim riešeným projektom, ale
hlavne strategickým celouniverzitným projektom, ako AgroBioTech, mali možnosť v roku 2016
sa aktívne zúčastniť početných medzinárodných vedeckých kongresov, pripravovať budúce zmluvy
o spolupráci s novými partnermi a zapojiť sa aj do mnohých medzinárodných sietí. Tieto aktivity
výrazne prispeli k skvalitneniu vedeckých výstupov a vyššej úspešnosti v medzinárodných výskumných
projektoch.
Aktualizácia pre rok 2018:
Úlohy:
- Podporovať tvorivé tímy s grantovou úspešnosťou v medzinárodnej vedecko-technickej
spolupráci, vrátane stabilizácie personálneho obsadenia jednotlivých úspešných pracovísk.
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-

Trvale hodnotiť účasť fakúlt a pracovísk v medzinárodných projektoch a vytvárať možnosti
na stimulovanie tvorivých pracovníkov SPU v Nitre pre zapájanie sa do nových výziev
grantových agentúr.
- Iniciovať začleňovanie SPU v Nitre do medzinárodných organizácií, uzatvárať zmluvné
partnerstvá s významnými zahraničnými, resp. nadnárodnými vedeckovýskumnými
inštitúciami, resp. agentúrami.
- Hľadať možnosti pre zapájanie sa do domácich a medzinárodných 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 (UIS) bol v roku 2015 implementovaný modul Veda
a výskum, ktorý poskytuje informačnú databázu projektov riešených na SPU v Nitre sústreďujúcu
základné informácie o projektoch a riešiteľoch. Tento veľmi dôležitý modul sa pri dôslednej aplikácii
stáva veľmi účinným nástrojom pre vnútorný evalvačný systém hodnotenia vedy na SPU v Nitre
poskytujúci indikatívnu analýzu výkonov, kvality vedy a publikačnej činnosti. Stáva sa aj vhodným
prostriedkom pre prípravu hodnotenia a dokladovanie výkonov vo vede pre nasledujúce komplexne
akreditácie.
Aktualizácia pre rok 2018:
Úlohy:
- Trvale a systematicky aktualizovať informačnú databázu projektov riešených na SPU v Nitre
využívajúc Univerzitný informačný systém.
- Zabezpečovať odborný rast pedagogických a vedeckých pracovníkov. Harmonizovať podľa
požiadaviek plnenie kritérií pre vedecký rast v jednotlivých vedných odborov, ale hlavne
v kategórii profesor využívajúc autoritu Komisie rektora pre posudzovanie žiadostí
na habilitačné konanie a vymenúvacie konanie za profesora.
- Iniciovať skvalitňovanie štruktúry pracovníkov vedy a výskumu na SPU v Nitre s cieľom
zvyšovať podiel výskumníkov s vedeckými atestačnými stupňami.
- Vytvárať finančné mechanizmy pre podporu nových aktivít, ktoré doplnia prevažujúci model
vnútorného financovania na základe minulých výkonov a zásluh.
- Naďalej rozvíjať systém podpory mladých vedeckých pracovníkov využijúc Grantovú agentúru
SPU v Nitre.
- Zdokonaľovať vnútorný systém hodnotenia vedy a výskumu založený na medzinárodnom
porovnávaní a hodnotení kvality, s rešpektovaním špecifík jednotlivých vedných oblastí
a jednotlivých odborov.
Termín: úlohy trvalé, resp. podľa textu
Zodpovední: prorektor pre vedu a výskum, dekani fakúlt
Publikovanie výstupov výskumnej práce a popularizácia vedy
Publikácie sú jedným z hlavných výstupov výskumnej, vývojovej a ďalšej tvorivej činnosti.
Na evidenciu publikačnej činnosti slúži knižničná informačná databáza, ktorá umožňuje efektívne
vyhľadávanie a triedenie publikačnej činnosti zamestnancov a doktorandov univerzity. Bol
zaznamenaný mierny nárast počtu monografií, a vedeckých prác v zahraničných a domácich
karentovaných časopisoch (113 publikácií WoS s impakt faktormi). Výrazne vzrástol (o 588) počet
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domácich aj zahraničných citácií vo Web of Science a SCOPUS, v roku 2016 boli citácie v týchto
kategóriách v počte 2 344. Naďalej však dominujú publikácie v zborníkoch z vedeckých konferencií
a v domácich nekarentovaných časopisoch.
V publikačnej činnosti, najmä výstupov vyššej kvality, dominujú FBP a FAPZ, v riešení patentov
a úžitkových vzorov TF (celkove TF 16 podaní).
Na SPU je vydávaných 15 vedeckých časopisov, z ktorých 3 sú indexované v databáze Scopus, a to:
Journal of Central European Agriculture, Acta technologica agriculturae, Journal of Microbiology,
Biotechnology and Food Sciences.
V oblasti popularizácie vedy a výskumu sa SPU v Nitre zúčastnila medzinárodnej poľnohospodárskej
výstavy Agrokomplex 2016 a na podujatí Celoslovenské dni poľa v Dvoroch nad Žitavou.
Aktualizácia pre rok 2018:
Úlohy:
- Vytvárať účinné mechanizmy pre stimuláciu tvorivých pracovníkov k zvyšovaniu kvality
výstupov vedeckovýskumnej práce.
- Trvale vytvárať možnosti pre splnenie podmienok k začleneniu fakultných vedeckých časopisov
do medzinárodných databáz (Scopus).
- Účinnejšie propagovať úspešné pracoviská, resp. výskumníkov dosahujúcich špičkové výstupy
pri riešení medzinárodných a domácich projektov.
- V spolupráci s vedeniami fakúlt vytvoriť podmienky pre oceňovanie tvorivých pracovníkov
publikujúcich kvalitné, pôvodné vedecké výstupy evidované v databázach Current Contents
Connect, Web of Science a Scopus.
- Zabezpečovať prenos poznatkov vedeckovýskumnej práce do praxe, intenzívnejšie využívať
Transferové centrum SPU.
Termín: úlohy trvalé, resp. podľa textu
Zodpovední: prorektor pre vedu a výskum, dekani fakúlt

Vzdelávanie
Plnenie úloh definovaných v oblasti vzdelávania vychádza predovšetkým z implementácie zámerov
Lisabonskej a Bolonskej deklarácie, internacionalizácie vzdelávania a úsilia SPU udržať si aj naďalej
značku ECTS Label a Diploma Supplement Label, ktoré univerzita deklaruje od roku 2010 a opätovne
ich získala na roky 2013-2016. Ďalším strategickým cieľom bola úspešná komplexná akreditácia
a obhájenie statusu univerzity. Veľká pozornosť sa venovala aj zlepšovaniu integrovaného systému
manažérstva kvality vo všetkých oblastiach riadenia univerzity, na základe ktorého SPU získala
ocenenie v súťaži: „Národná cena slovenskej republiky za kvalitu 2016“.

Strategický cieľ 1
Kontinuálne zvyšovať kvalitu vzdelávania, zdokonaľovať systém evalvácie kvality, výkonnosti a
kritérií pre hodnotenie pedagogickej činnosti. Udržanie ECTS Label pre SPU.
Cieľom zvyšovania kvality vzdelávania je dôsledné dodržiavanie Európskeho systému transferu
kreditov (ECTS) a príprava konkurencieschopného absolventa, ktorého poznatky, vedomosti
a zručnosti budú na úrovni súčasného vedeckého poznania a budú v súlade s požiadavkami praxe. Jeho
výsledné kompetencie by mali byť zhodné s kompetenciami obdobného diplomu v jednotlivých
krajinách Európy či vyspelého sveta.
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Vyhodnotenie úloh z roku 2016:
-

Pripraviť v spolupráci s Kanceláriou zahraničných vzťahov a medzinárodných programov nové
usmernenie rektora pre prípravu mobility študentov na štúdium a Štatút komisie pre výber
uchádzačov o mobility v rámci programu ERASMUS + pri SPU v Nitre.
Plnenie úlohy: splnené
-

Pokračovať v realizácii dotazníkových prieskumov pre hodnotenie kvality vzdelávania
študentmi všetkých troch stupňov štúdia, pedagógmi, absolventmi a zamestnávateľmi.
Plnenie úlohy: splnené pre I. a II. stupeň, absolventov a zamestnávateľov; dotazníkové prieskumy
pre pedagógov a doktorandov sa podľa Akčného plánu URK realizujú v dvojročných intervaloch
-

Aktivizovať činnosť komisií pre jednotlivé študijné programy, resp. študijné odbory
na fakultách, ktoré budú zodpovedné za ročné monitorovanie existujúcich študijných
programov, za uplatnenie požadovaných kritérií hodnotenia KV v študijných programoch,
za periodickú revíziu existujúcich študijných programov, za prípravu materiálov pre externých
hodnotiteľov, za prípravu materiálov pre nové študijné programy, za metodické usmernenie
katedier, za vyhodnotenie spätnej väzby od študentov, absolventov, zamestnávateľov atď.
Plnenie úlohy: priebežne sa plní
-

Zaviazať doktorandov v dennej aj externej forme štúdia, aby pri obhajobe dizertačnej práce
vykázali aspoň jeden výstup v danej oblasti výskumu v kategórii A resp. B.
Plnenie úlohy: priebežne sa plní
-

Vytvárať podmienky doktorandom v dennej forme štúdia, aby počas doktorandského štúdia
realizovali odbornú stáž na univerzite resp. výskumnom ústave v zahraničí.
Plnenie úlohy: priebežne sa plní
-

Oceňovať doktorandov mimoriadnym štipendiom, s dôrazom na kvalitné publikačné výstupy
pôvodných vedeckých prác a mimoriadne aktivity v prospech rozvoja univerzity a fakulty.
Plnenie úlohy: splnené
-

Vyhodnotenie činnosti Edičnej komisie SPU a edičného plánu za rok 2015, príprava edičného
plánu na rok 2016 a kontrola zabezpečenia jednotlivých študijných programov študijnou
literatúrou.
Plnenie úlohy: splnené
Aktualizácia pre rok 2018:
1. Analyzovať študijné programy so zámerom vykonať revíziu všetkých študijných programov
v intenciách ich optimalizácie vo vzťahu k potrebám praxe, vlastných ľudských zdrojov
a záujmu maturantov o študijný program.
2. Pri príprave študijných programov na akreditáciu, zohľadňovať univerzitný systém vzdelávania
a minimálne 20 % predmetov poskytnúť pre výučbu predmetov z inej fakulty SPU, pričom
výučbu odborných predmetov budú zabezpečovať výhradne učitelia odborných katedier.
3. Implementovať Štandardy a usmernenia na zabezpečovanie kvality v Európskom priestore
vysokoškolského vzdelávania (ESG) v zmysle Smernice ESG z roku 2015.
4. Implementovať systém manažérstva kvality podľa modelu CAF (prípadne iného modelu)
ako nástroja komplexného manažérstva kvality v podmienkach univerzity a jej fakúlt.
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5. Realizovať dotazníkový prieskum hodnotenia kvality vzdelávania študentmi všetkých troch
stupňov štúdia a pedagógmi prostredníctvom online dotazníka v UIS a poznatky využiť
pri skvalitňovaní vzdelávacieho procesu.
6. Prostredníctvom online dotazníka v UIS pravidelne hodnotiť uplatnenie absolventov SPU
v spoločenskej praxi a odozvu zamestnávateľov na ich vedomosti získané počas štúdia.
7. Pravidelne sledovať pokrytie predmetov študijnou literatúrou.
Zodpovední: prorektor pre vzdelávanie a ECTS, univerzitný manažér kvality, dekani fakúlt

Strategický cieľ 2
Stabilizácia počtu študentov, aktívny marketing, udržanie záujmu o štúdium na SPU.
Cieľom je stabilizovať počty študentov zodpovedajúcich kapacitným možnostiam univerzity aktívnym
marketingom pri získavaní študentov nielen zo SR, ale aj zo zahraničia.
Vyhodnotenie úloh v roku 2016:
-

Pokračovať v spolupráci so subjektmi sekundárneho vzdelávania, realizovať kontaktné
stretnutia na pôde stredných škôl s cieľom propagácie novoakreditovaných študijných
programov.
- Propagovať možnosti štúdia na jednotlivých fakultách v akreditovaných študijných
programoch vo všetkých regiónoch Slovenska prostredníctvom médií (napr. regionálne
televízie, Slovenský rozhlas), na rôznych web portáloch, výstavách súvisiacich so vzdelávaním,
ale aj s tematikou poľnohospodárstva a rozvoja vidieka (Agrokomplex, Dni poľa, Kariérne dni
a pod.).
- Pokračovať v stratégii dní otvorených dverí na univerzite a fakultách.
Plnenie úlohy: splnené
-

Zvýšiť informačnú aktivitu o dianí a dosiahnutých výsledkoch na univerzite, pričom treba
zvýrazňovať úspechy univerzity na domácom, ale aj medzinárodnom poli.
Plnenie úlohy: splnené

Aktualizácia pre rok 2018:
1.

Systematicky sa zúčastňovať prezentácií univerzity a jej fakúlt na veľtrhoch vzdelávania
regionálneho, celoštátneho, ale aj medzinárodného charakteru. Zintenzívniť propagáciu
študijných programov priamo na stredných školách.
2. Zverejňovanie možností štúdia na univerzite a jej fakultách v masovokomunikačných
prostriedkoch, univerzitných médiách, reklamných a propagačných materiáloch. Pravidelne
organizovať podujatia propagujúce ponuku štúdia na univerzite a podujatia podporujúce lojalitu
študentov k univerzite.
3. Širšie prepojenie univerzitného vzdelávania s praxou a s alumni komunitou, ako dôležitého zdroja
spätnej väzby, vyhľadávania talentovaných a nadaných študentov, poskytovanie motivačných
nástrojov a pod.
4. Pokračovať v stratégii dní otvorených dverí na univerzite a fakultách.
5. Pravidelné zverejňovanie referencií o úspešných absolventoch v praxi na webovom sídle
univerzity a fakúlt, resp. na sociálnych sieťach.
6. Zvýšenie aktivít fakúlt vo vzťahu k získaniu zahraničných študentov.
Zodpovední: prorektor pre vzdelávanie a ECTS, dekani fakúlt
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Strategický cieľ 3
Profil vzdelanosti budúceho absolventa SPU a inovácie študijných programov
Cieľom je príprava absolventa univerzity, ktorý nájde uplatnenie na trhu práce a bude okrem hlbokých
odborných znalostí disponovať schopnosťami riešiť pracovné problémy, samostatne myslieť, pracovať
v tíme, pracovať s modernými technológiami, počítačovou zdatnosťou, aktívnym používaním cudzích
jazykov, ako aj schopnosťou formovať občiansku spoločnosť.

Vyhodnotenie úloh v roku 2016:
-

Priebežne prehodnocovať efektívnosť každého študijného programu vzhľadom na záujem
o daný študijný program, uplatnenie absolventov, ako aj personálne, priestorové a finančné
možnosti univerzity.

Plnenie úlohy: priebežne sa plní

-

Užšie prepojenie vysokoškolského štúdia na výskumnú činnosť univerzity, hlavne s dôrazom na
vypracovanie záverečných prác študentov 2. a 3. stupňa štúdia v centrách excelentnosti
na fakultách.

Plnenie úlohy: splnené

-

Pokračovať v príprave a akreditácii študijných programov, ktoré budú ponúkané výlučne
v anglickom jazyku na každej fakulte SPU.

Plnenie úlohy: priebežne sa plní
-

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

Plnenie úlohy: priebežne sa plní

Aktualizácia pre rok 2018:
1. Inováciu študijného programu realizovať na základe názorov absolventov, ako aj v spolupráci
so súkromným či verejným sektorom, alebo zahraničnými univerzitami, vo väzbe na nové
teoretické poznatky, ako aj vývoj spoločenskej praxe. Oblasť vzdelávania reformovať tak, aby
výstupy, schopnosti, návyky a zručnosti absolventov zabezpečili vysokú pravdepodobnosť ich
uplatnenia.
2. Zvýšiť šance absolventov na trhu práce cestou cieľavedomejšej orientácie študijných programov
na profesijnú prípravu a previazanosť teoretickej a praktickej prípravy na budúce povolanie.
3. Udržiavanie trvalých profesionálnych a spoločenských kontaktov s absolventmi univerzity
prostredníctvom klubu absolventov. Špičkových absolventov podporovať a motivovať
do zapojenia sa do vzdelávacieho a výskumného procesu na univerzite.
4. Komplexne pripravovať návrhy nových študijné programov, ktoré budú zohľadňovať výskumné,
vývojové a inovačné trendy, čím sa zabezpečí hlbšia úroveň znalostí študentov a rýchlejšie
využívanie nových poznatkov v praxi s vyššou mierou konkurencieschopnosti.
Zodpovední: prorektor pre vzdelávanie a ECTS, dekani fakúlt
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Strategický cieľ 4
Zabezpečenie rovnosti príležitostí a vytváranie podmienok pre úspešné štúdium
Cieľom je zabezpečovať rovnosť príležitostí pre záujemcov o štúdium prostredníctvom
transparentného a objektívneho prijímacieho konania.

Vyhodnotenie úloh v roku 2016:
-

-

-

Umožniť študentom so špecifickými potrebami plnohodnotnú účasť na vzdelávacom procese
budovaním ďalších bezbariérových prístupov, ako aj využívaním nových technológií výučby.
Zvýšiť aktivitu študijných poradcov, ktorí musia byť v bezprostrednom kontakte so študentmi
a v spolupráci so študijným oddelením, ale aj gestorskými katedrami študentom poskytovať
účinnú poradenskú službu pri zostavovaní ich konkrétnych študijných plánov, a tak pomáhať
pri usmerňovaní ich profesionálneho zamerania.
Vhodnými kritériami rozdelenia motivačných štipendií financovaných z rozpočtu štátu
a štipendií z mimorozpočtových zdrojov vytvoriť prostredie motivujúce k vynikajúcemu plneniu
študijných povinností, k zapájaniu sa študentov do vedeckovýskumnej práce, do systematickej
práce v rámci študentskej vedeckej činnosti a do kultúrno-športových aktivít reprezentujúcich
univerzitu.
Administratívne zabezpečovať v Registri študentov poskytovanie sociálnych štipendií
študentom v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 102/2006
Z.z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl.

Plnenie úlohy: priebežne sa plní

Aktualizácia pre rok 2018:
1. Budovaním bezbariérových prístupov, ako aj využívaním nových technológií umožniť aj zdravotne
postihnutým osobám plnohodnotnú účasť na vzdelávacom procese.
2. Aplikovať individuálny prístup zo strany vyučujúcich nielen k študentom so špecifickými potrebami,
ale aj k mimoriadne nadaným študentom.
3. Klásť dôraz na neustále zlepšovanie sociálnych podmienok študentov na univerzite, zvlášť vytvárať
optimálne podmienky pre zvládnutie študijných povinností študentov so špecifickými potrebami.
Zodpovední: prorektor pre vzdelávanie a ECTS, dekani fakúlt

Strategický cieľ 5
Zlepšený prístup k informáciám, nové metódy a formy vzdelávania zodpovedajúce
vedomostnej ekonomike
Zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu na univerzite bude nevyhnutne vyžadovať nové metódy
a formy vzdelávania, zodpovedajúce potrebám vedomostnej ekonomiky, ako aj orientácia obsahu
vzdelávania na kľúčové kompetencie absolventa SPU.
Vyhodnotenie úloh v roku 2016:
-

Postupne realizovať aktivizujúce formy výučby, ako sú výučba na báze znalostí, projektovoorientovaná výučba, modelovanie pomocou rôznych počítačových programov, modelové
prístupy, počítačom podporované rozhodovacie systémy, rozvoj informačného vzdelávania
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spolu s kritickým hodnotením získaných informácií, virtuálne formy vzdelávania,
videokonferenčné technológie, prípadové štúdie, ekonomické hry a pod.
Plnenie úlohy: priebežne sa plní
Aktualizácia pre rok 2018:
1. Permanentne modernizovať vyučovacie priestory najnovšími technológiami, ktoré zefektívnia
prácu učiteľa, poskytnú priestor pre modernizáciu učebného procesu a vytvoria optimálne
podmienky pre samoštúdium študentov.
2. Kvalitatívne lepší a rýchlejší prístup študentov k informáciám cestou úplnej informatizácie
všetkých oblastí vysokoškolského vzdelávania a zavedenia nových technológií, ako aj
rozšírením e-learningových foriem vzdelávania.
Zodpovední: prorektor pre vzdelávanie a ECTS, dekani fakúlt

Strategický cieľ 6
Internacionalizácia vzdelávacieho procesu, kompatibilita domácich a zahraničných študijných
programov
Základom pre uplatnenie sa univerzity a jej fakúlt v európskom vzdelávacom konkurenčnom prostredí
bude internacionalizácia vzdelávacieho procesu nielen ponukou výučby študentov v cudzom jazyku,
ale aj vytváranie podmienok na tvorbu spoločných študijných programov s cieľom udeľovania
dvojitých a spoločných diplomov.
Vyhodnotenie úloh v roku 2016:
- Pokračovať v organizovaní medzinárodných letných škôl.
- Zvýšiť počet mobilít študentov a učiteľov s cieľom zvýšenia kvality vzdelávacieho procesu.
Plnenie úlohy: splnené a priebežne sa plní
Aktualizácia pre rok 2018:
1.

Pripravovať a akreditovať spoločné doktorandské študijné programy s partnerskými
univerzitami v zahraničí, ako aj zvýšiť počet zahraničných študentov študujúcich na III. stupni
vysokoškolského štúdia.
2. Iniciovať spoluprácu s univerzitami doma a v zahraničí, ktoré ponúkajú podobné študijné
programy, realizovať monitorovacie a prípravné návštevy, ktoré by vyriešili strategické,
legálne, formálne a obsahové náležitosti spoločných študijných programov.
3. Poskytnúť učiteľom možnosť ďalšieho vzdelávania v oblasti vysokoškolskej pedagogiky.
Zintenzívniť procesy získavania jazykových kompetencií pre potreby výučby študijných
programov vyučovaných v cudzích jazykoch.
4. Tvorba spoločných učebných pomôcok medzinárodným tímom odborníkov, organizovanie
medzinárodných letných škôl. Zvýšenie mobilít študentov a učiteľov s cieľom zlepšenia kvality
vzdelávacieho procesu.
Zodpovední: prorektor pre vzdelávanie a ECTS, dekani fakúlt

Strategický cieľ 7
Zvýšenie aktivít v rámci celoživotného vzdelávania a poradenstva
Univerzita so svojimi akreditovanými programami, vedeckým potenciálom a medzinárodným uznaním
má všetky predpoklady na budovanie uceleného systému celoživotného vzdelávania
a poradenstva, na zabezpečenie odborného rastu spoločnosti s dôrazom na vidiecke prostredie
a agropotravinársky sektor.
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Vyhodnotenie úloh v roku 2016:
-

V rámci celoživotného vzdelávania a poradenstva v podmienkach jednotlivých fakúlt zvýšiť
aktivity v oblasti prípravy podkladov pre akreditáciu ďalších špecializovaných kurzov
zameraných na riešenie aktuálnych otázok agropotravinárstva, rozvoja vidieka a Dunajského
regiónu v súlade so stratégiou EÚ.
Plnenie úlohy: priebežne sa plní
- Zorganizovať ďalší ročník celouniverzitného podujatia Deň kariéry SPU 2016.
Plnenie úlohy: splnené
-

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.
Plnenie úlohy: priebežne sa plní
Aktualizácia pre rok 2018:
1.

V kontexte celoživotného vzdelávania mapovať potreby trhu práce a v spolupráci s externým
prostredím ponúkať atraktívne študijné programy celoživotného vzdelávania pre verejnosť
z hľadiska ich potrieb (rozšírenie vzdelania, resp. doplnenie vzdelania).
2. Pripraviť na fakultách podklady k akreditácii vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávania
v rámci celoživotného vzdelávania pre riešenie aktuálnych otázok agropotravinárstva a rozvoja
vidieka v súlade so stratégiou EU.
3. Efektívne prenášať najnovšie výsledky vedy a výskumu do praxe prostredníctvom vzdelávania
a poradenstva, ale aj ďalšími nástrojmi transferu poznatkov z univerzity do spoločenskej praxe cez
vedecko-technické parky, start-up spoločnosti, spin-off spoločnosti, technologické centrá,
vysokoškolský podnik, rôzne kompetenčné centrá zabezpečujúce spoluprácu akademickej
a podnikateľskej sféry, spoločné projekty a pod.
4. Spoluprácou so strednými školami, s ďalšími vzdelávacími inštitúciami, výskumnými ústavmi,
regionálnymi sieťami rozličných inštitúcií, ako aj podnikov vytvárať siete učiacej sa spoločnosti,
resp. učiaceho sa regiónu.
Zodpovední: prorektor pre vzdelávanie a ECTS, dekani fakúlt

Internacionalizácia v oblasti výskumu a vzdelávania
V oblasti zahraničných vzťahov a medzinárodnej spolupráce je pozornosť venovaná najmä mobilitám
študentov a učiteľov a spolupráci so zahraničnými univerzitami. Kancelária zahraničných vzťahov
a medzinárodných vzdelávacích programov (KZVaMVP) zabezpečuje administratívnu podporu
pri vybavovaní pobytov študentov a zamestnancov SPU v zahraničí a pri prijatí zahraničných študentov
a zamestnancov na SPU, ako aj podporu pri prijímaní zahraničných delegácií a organizovaní podujatí
s medzinárodnou účasťou na celouniverzitnej úrovni.

Strategický cieľ na obdobie rokov 2016 - 2022
Posilňovať pozíciu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v európskom a globálnom
priestore, zvyšovať podiel zahraničných študentov študujúcich na univerzite, sledovať kvalitu a
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efektívnosť akademickej mobility vo väzbe na výkony vo vede a vzdelávaní, rozšíriť ponuku
predmetov a študijných programov vyučovaných v anglickom jazyku, venovať pozornosť
výučbe svetových jazykov a ponúknuť možnosť študovať slovenský jazyk zahraničným
študentom a využiť synergický efekt z vedúceho postavenia SPU v Nitre vo Vyšehradskej
asociácii univerzít v záujme pre rozvoj medzinárodných vzdelávacích a vedecko-výskumných
aktivít.
Erasmus – štúdium a odborné stáže
V kalendárnom roku 2016 sa SPU zapojila do realizácie mobilít študentov a zamestnancov SPU v rámci
programu Erasmus+ aktivity KA103 Mobility jednotlivcov. Počty zrealizovaných mobilít boli
nasledovné:
V letnom semestri akademického roku 2015/2016 :
- vyslaných 39 študentov na štúdium (do 14 krajín) a 44 na stáž (do 11 krajín)
- prijatých 36 študentov na štúdium a 8 na stáž
- vyslaných 31 učiteľov na výučbu a 28 zamestnancov na školenie
- prijatých 42 učiteľov na výučbu 20 zamestnancov na školenie
V zimnom semestri akademického roku 2016/17 :
- vyslaných 56 študentov na štúdium (do 15 krajín) a 65 študentov a absolventov na stáž (do 15
krajín)
- prijatých 48 študentov na štúdium a 1 na stáž
- prijatých 17 učiteľov na výučbu a 1 zamestnanec na školenie
- vyslaných 10 učiteľov na výučbu a 7 zamestnancov na školenie.
V rámci programu Erasmus+ boli aktívne bilaterálne zmluvy so 157 univerzitami v Európe, ktoré
umožňovali vyslať viac ako 750 študentov ročne. Nové zmluvy boli uzatvorené s poľskými, českými,
nemeckými a tiež chorvátskymi, portugalskými a maďarskými univerzitami.
Na viacerých univerzitách je možnosť realizovať okrem Erasmus+ študijného pobytu aj stáž
na odborných pracoviskách, alebo v laboratóriách. Podmienkou absolvovať stáž nemusí byť podpísaná
bilaterálna zmluva s danou univerzitou, ale stačí, aby bola univerzita aktívna v programe Erasmus+
a mala pridelený Erasmus kód. Stáže sa môžu absolvovať aj v podnikoch, alebo firmách, ktoré môžu
úzko spolupracovať s jednotlivými fakultami a ponúknuť tak stážistom adekvátne podmienky pre
jednotlivé študijné odbory.
V zimnom semestri 2016/2017 sa zrealizovali prvé mobility študentov a zamestnancov v rámci
programu Erasmus+ aktivity KA107 Spolupráca s partnerskými krajinami („Erasmus+ svet“). Počty
zrealizovaných mobilít boli nasledovné:




7 prijatých študentov na štúdium z Japonska , Ruska a Tadžikistanu
1 prijatý zamestnanec za účelom školenia z Ruska
2 vyslaní študenti na štúdium do Ruska

Vo februári 2016 bol podaný nový projekt na rozvoj ďalšej spolupráce v rámci Erasmus+ aktivity KA107.
Fakulty SPU v Nitre si definovali ďalších strategických partnerov, s ktorými by chceli spolupracovať.
KZVaMVP v spolupráci s fakultnými koordinátormi spracovala projekt, ktorý bol následne Národnou
agentúrou SAAIC schválený a tým bola podporená spolupráca na ďalšie obdobie s Čínou, Indiou,
Južnou Afrikou a Ruskom. V rámci všetkých fakúlt SPU bude prijatých 9 študentov a 13 učiteľov
zo zahraničia a vyslaní 2 študenti a 9 učiteľov do zahraničia.
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Aktualizácia pre rok 2018:
-

-

-

-

-

Príprava a podanie žiadosti na realizáciu mobilít v Erasmus+ aktivita KA103 Mobility
jednotlivcov a aktivita KA107 Mobility jednotlivcov medzi krajinami programu a partnerskými
krajinami.
Komplexná administrácia mobilít vyslaných i prijatých študentov a zamestnancov v rámci
Erasmus+ KA103 Mobility jednotlivcov a KA107 Mobility jednotlivcov medzi krajinami
programu a partnerskými krajinami.
Propagácia programu Erasmus+ prostredníctvom Informačných stretnutí, prezentácií
pre študentov 1. ročníka v rámci Úvodu do štúdia, aktivít organizovaných pre zahraničných
a slovenských študentov v rámci Študentských dní Nitrianskych univerzít a Nitrianskych
univerzitných dní.
Administratívne zabezpečenie uzatvárania nových bilaterálnych zmlúv v rámci programu
Erasmus+ a propagácia SPU prostredníctvom zasielania informačných materiálov
na zahraničné univerzity, resp. na informačné dni organizované zahraničnými univerzitami.
Uzatvárať najmä zmluvy s univerzitami, ktoré ponúkajú výučbu v AJ. Na identifikovanie takých
univerzít využívať Erasmus+ mobilitu zamestnancov na výučbu, resp. na školenie.
Zabezpečenie informačných materiálov a propagačných predmetov.

Termín: úloha trvalá
Zodpovední: Inštitucionálna koordinátorka Erasmus+, prodekani fakúlt pre zahraničné vzťahy
Univerzitné vzdelávacie programy a projekty
Okrem programu Erasmus+ aktivity KA1 študovalo na SPU v roku 2016 množstvo študentov v rámci
iných programov (Erasmus + aktivita KA2, Erasmus Mundus, CEEPUS), resp. v rámci inej bilaterálnej
a fakultnej spolupráce. V LS 2015/2016 to bolo spolu 167 študentov študujúcich na všetkých fakultách
SPU v rámci iných programov a v ZS 2016/2017 bol počet zahraničných študentov študujúcich v rámci
iných programov 13.
V roku 2016 bolo uzatvorených 19 nových medziuniverzitných zmlúv o spolupráci so zahraničnými
univerzitami.

Aktualizácia pre rok 2018:
-

Administratívna podpora pobytov študentov a zamestnancov prijatých na fakultách SPU
v rámci iných programov a projektov bilaterálnej spolupráce.
- Administratívne zabezpečenie uzatvárania nových bilaterálnych zmlúv.
- Propagácia SPU prostredníctvom zasielania informačných materiálov na zahraničné univerzity,
resp. informačné dni organizované zahraničnými univerzitami.
Termín: úloha trvalá
Zodpovední: prorektorka pre vzdelávaciu činnosť a ECTS, KZV a MVP
Medzinárodné asociácie a akademické združenia
SPU bola aj v roku 2016 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.
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Výročné zasadnutie VUA sa v roku 2016 uskutočnilo na Univerzita sv. Štefana v Godollo, v Maďarsku.
Bola udelená cena VUA Award of Excellence za najaktívnejšie pôsobenie a najväčší prínos v rámci
asociácie, ktorú získala Univerzita sv. Štefana v Godollo. Asociácia sa rozšírila o nových členov (Kursk
State Agricultral Academy, Rusko, Obuda University, Maďarsko, Siedlce University of Natural Science
and Humanities, Poľsko).

Aktualizácia pre rok 2018:


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.
Termín: úloha trvalá podľa spoločenskej požiadavky
Zodpovední: vedenie univerzity a fakúlt
Spoločné programy a dvojité diplomy
V roku 2016 úspešne pokračovali študenti v štúdiu spoločného študijného programu na druhom stupni
štúdia International Master of Horticulture Science na FZKI, ktorý bol akreditovaný v spolupráci
s Mendelovou univerzitou v Brne a Poľnohospodárskou univerzitou v Krakowe. V roku 2016
FEŠRR
nadviazala spoluprácu v rámci nových spoločných programov s Univerzitou
vo Vinici, Ukrajina. FAPZ začala prípravu spoločného študijného programu na inžinierskom stupni
štúdia s názvom Agriculture s Faculty of Agriculture and Economics, University of Agriculture
in Krakow, Poľsko. Na TF sa v roku 2016 začala príprava spoločného študijného programu
so Zemědělskou fakultou Jihočeskej univerzity v Českých Budějoviciach v odbore Poľnohospodárska
a lesnícka technika. Pokračovala spolupráca v príprave a realizácii študijných programov FEM
a popredných VŠ v zahraničí: Ekonomika podnikov spolu s Krakovskou poľnohospodárskou
univerzitou, Medzinárodná ekonomika a rozvoj s univerzitou Middlesex Londýn, Agrárny obchod
a marketing s Timiriazovskou univerzitou v Moskve), vyúsťujúcich do možnosti získať dva diplomy.
V súčasnosti študijný program Agrárny obchod a marketing s Timiriazovskou univerzitou v Moskve
umožňuje po splnení podmienok akreditovaného študijného programu FEM Agrárny obchod
a marketing získať diplom FEM SPU v Nitre a po splnení podmienok akreditovaného programu
v Moskve získať titul v Moskve. Podobne študijný program Ekonomika podnikov s Krakovskou
poľnohospodárskou univerzitou umožňuje po splnení podmienok akreditovaného študijného
programu FEM Ekonomika podnikov získať diplom FEM SPU v Nitre a po splnení podmienok
akreditovaného programu v Krakove získať titul v Krakove.
Na Slovensku akreditovaný študijný program FEM Medzinárodná ekonomika a rozvoj bol
v akademickom roku 2016/2017 úspešne akreditovaný medzinárodnou dual degree komisiou
vymenovanou univerzitou Middlesex Londýn. V súčasnosti prebiehajú ďalšie rokovania o možnosti
zahájenia tohto typu štúdia v novom akademickom roku.
Aktualizácia pre rok 2018


Poskytnúť inštitucionálnu podporu a metodické poradenstvo v etape prípravy spoločných
študijných programov a zmlúv o dvojitých diplomoch.
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Aktualizovať informáciu o možnostiach anglickej výučby na SPU na web stránkach fakúlt
a SPU.

 Identifikovať záujem zo strany zahraničných partnerov.
Termín: úloha trvalá
Zodpovední: vedenie univerzity a fakúlt
Študenti z tretích krajín
V roku 2016 študovalo na SPU aj množstvo študentov z tretích krajín na ucelenom štúdiu. V LS
2015/2016 to bolo 47 študentov na bakalárskom stupni, 33 na inžinierskom stupni a 14
na doktorandskom stupni, v ZS 2016/2017 bol počet študentov na bakalárskom stupni 70,
na inžinierskom 49 a na doktorandskom 16 študentov. Boli aktualizované informácie o možnostiach
štúdia ucelených študijných programov na fakultách a zverejnené prostredníctvom informačnej
brožúry Slovenskej akademickej informačnej agentúry (SAIA, n.o.) a na webovej stránke SPU.
Aktualizácia pre rok 2018:


Aktualizovať ponuku programov v anglickom jazyku v zmysle výsledkov akreditácie.



Aktualizovať 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.
Termín: úloha trvalá
Zodpovední: vedenie univerzity a fakúlt
Centralizované projekty (vrátane absolventských stáží)
Naďalej pokračujeme v administrovaní programu Erasmus+ KA103 mobility jednotlivcov - štúdium
a stáž študentov aj absolventov. Zúčastňujeme sa propagácie programu Erasmus+ na jednotlivých
fakultách a podávame informácie na celouniverzitnej úrovni, kde sme v prípade záujmu každodenne
dostupní odkonzultovať jednotlivé otázky.
Aktualizácia pre rok 2018:


Administrácia mobilít, vrátane absolventských stáží, ako súčasti centralizovaného programu
Erasmus+.

 Administratívna a organizačná podpora projektovej činnosti fakúlt a pracovísk SPU.
Termín: úloha trvalá podľa aktuálnych výziev
Zodpovední: KZVaMVP

Informatizácia
Centrum informačných a komunikačných technológií Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
(ďalej „Centrum“ alebo „CIKT“) je informačným pracoviskom, ktorého poslaním je komplexné
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zabezpečovanie potrieb univerzity v oblasti informačných a komunikačných technológií budovania
a prevádzky celouniverzitnej počítačovej siete vo vzťahu ku všetkým aktivitám univerzity
a univerzitných pracovísk.
Plnenie dlhodobého zámeru v oblasti rozvoja informačných a komunikačných technológií bolo
aj v roku 2016 ovplyvnené problémami vo verejnom obstaraní a zaťažením pri riešení projektu
budovania výskumného centra Agrobiotech. Napriek všetkým ťažkostiam sa podarilo v oblasti IKT
napredovať, aj keď plnenie niektorých úloh sa posúva na nasledujúce obdobie.

Strategické ciele na roky 2016 - 2022 sú zamerané na rozvoj:
1. počítačovej siete SPU
2. bezpečnosti a ochrany
3. centrálnych serverov a sieťových služieb
4. informačného systému UIS
5. techniky v posluchárňach a v aule
Implementácia nového komplexného univerzitného informačného systému
V roku 2016 sa pokračovalo v integrácii UIS s Portálom VŠ, zrealizoval sa prenos dát prijímacieho
konania z UIS na Portál VŠ, prepojenie centrálnej elektronickej prihlášky s elektronickou prihláškou UIS
a pasportizácia pracovných priestorov.
Aktualizácia pre rok 2018:
 Pokračovať v integrácii Univerzitného informačného systému s Portálom VŠ.
 Zmysluplné a efektívne využívanie UIS systému a všetkých jeho súčastí – funkcionalít.
Termín: december 2018
Zodpovední: prorektorka pre informatizáciu a rozvoj, univerzitný integrátor
Investície do technického a programového vybavenia a definovanie licenčnej politiky
V roku 2016 neboli vhodné výzvy na podanie projektu pre finančné zabezpečenie rekonštrukcie
centrálnej serverovne a úloha sa presúva na ďalší rok.
Aktualizácia pre rok 2018:
 Pokračovať v postupnom zabezpečení rekonštrukcie centrálnej serverovne.
 Pokračovať v nasadzovaní a vylepšovaní elektronickéj
cez E-schránky
Termín: december 2018
Zodpovední: prorektorka pre informatizáciu a rozvoj, riaditeľ CIKT

registratúry

a komunikácie

Informačná bezpečnosť
Interný audit informačných systémov, ktoré spracovávajú osobné údaje viedol k úpravám evidenčných
listov a nutnosti poučiť ďalšie oprávnené osoby. Plánovanú elektronickú evidenciu poučení
pre jednotlivé oprávnené osoby a el. evidenciu súhlasov so spracovávaním osobných údajov
dotknutých osôb sme z technických a finančných dôvodov presunuli na neskoršie.
Aktualizácia pre rok 2018:
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Zaviesť elektronickú evidenciu oprávnených osôb, ich poučení a el. evidenciu súhlasov
so spracovávaním osobných údajov dotknutých osôb



Vymeniť wifi prístupové za nové, v prípade nie je možné odstrániť bezpečnostný problém
s WPA2



Zvýšiť bezpečnosť informačných systémov – formou ťažšie prelomiteľných hesiel,
dvojfaktorovou autentifikáciou, auditom bezpečnostných predpisov
Termín: december 2018
Zodpovední: prorektorka pre informatizáciu a rozvoj, riaditeľ CIKT, vedúca Ú KR BOZP OPPaVO
Univerzitný web a informačné zdroje pre verejnosť, študentov a pracovníkov SPU
V roku 2016 sa integroval Web univerzity s webom fakúlt a ďalej sa rozvíjal a vylepšoval web Pracovníci
Centra IKT okrem univerzitného webu a jeho prevádzky, inovácií verzií programov, zabezpečovali aj
technickú a systémovú podporu aj webom jednotlivých fakúlt.
Digitálny repozitár a Elektronické publikovanie sa nerealizovalo z dôvodu nedostatku finančných
a programátorských kapacít
Aktualizácia pre rok 2018:


Inovovať Web univerzity a fakúlt zavedením responzívného dizajnu a využitie údajov
v univerzitnom informačnom systéme.
Termín: úloha december 2018
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 2018
Zodpovední: prorektori, dekani fakúlt
Informačná gramotnosť, e-learning a elektronické publikovanie
A j v roku 2016 priebežne prebiehali školenia zamerané na zvýšenie informačnej gramotnosti
zamestnancov univerzity, prácu s informačnými systémami univerzity a multimediálnou technikou.
Aktualizácia pre rok 2018:


Preškoľovať technických a administratívnych pracovníkov univerzity vo využívaní 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.
T: úloha trvalá
Zodpovední: prorektorka pre informatizáciu a rozvoj, riaditeľ CIKT
V minulom období od roku 2010 bolo na SPU realizovaných niekoľko projektov zameraných
na zlepšenie podmienok IKT prostredia. Bolo investovaných 6 400 000,00 € do IKT vybavenia
(počítačových miestností, do vybavenia prednáškových miestností IKT technikou). Vzhľadom
na opotrebovanie a zastarané vybavenie je nutné zabezpečiť udržateľnosť a úroveň štandardu
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vybavenia a preto odporúčame každoročne zo zdrojov fakúlt do obnovy vybavenia pravidelne
investovať. Ideálny stav by bol celkovo ročne investovať aspoň 300 - 600 tisíc €, čím by sa zabezpečil
aspoň súčasný až lepší štandard vybavenia.

Technický a materiálny rozvoj univerzity
Strategický cieľ na obdobie rokov 2016 - 2022
Vytvoriť moderný univerzitný areál a priestor konkurencieschopný v medzinárodnom kontexte, ktorý
plne zabezpečí komfortné zázemie na realizáciu kľúčových aktivít, všestranný rozvoj osobnosti študenta
a stimulujúce zázemie pre zamestnancov.
Zlepšenie kvality ubytovacích a stravovacích služieb
Hodnotenie roka 2016:


Zvýšenie úrovne a kvality spoločného stravovania pre študentov a zamestnancov univerzity.



Pokračovanie s modernizáciou ubytovania na ďalších poschodiach ŠD Mladosť a primerane aj
na ostatných ŠD.

Úloha bola splnená aktivitami Stravovacej komisie a rekonštrukciou izieb na 5. Poschodí ŠD Mladosť.

Aktualizácia na rok 2018:
-

Rekonštrukcia izieb 3. poschodia na internáte Mladosť

-

Klimatizácia v zamestnaneckej jedálni na ŠD Bernolák

Zlepšenie technického stavu objektov a infraštruktúry
V roku 2016 sa pokračovalo v snahe o zlepšenie technického stavu budov a ich technických zariadení
avšak dlhodobo nerealizovaná pravidelná údržba sa v súčasnosti len ťažko dobieha.
V roku 2016 sa realizovali nasledovné investície:

1. financované z dotačných zdrojov
Výmena 250 m hlavného rozvodu pitnej vody priemeru 125 mm v hlavnom areáli SPU v Nitre. Bolo
vymenených 250 m pôvodného liatinového rozvodu pitnej vody, bol inštalovaný požiarny hydrant
a uzatváracia armatúra na rozhraní nového a pôvodného rozvodu, zároveň boli realizované nové
odbočenia pre prívod pitnej vody do pavilónov A,Z,T, a do pavilónu Pitevne v celkovej cene
34 995,17 €.
Rekonštrukcia vínneho hospodárstva pre VPP v Oponiciach spočívala v rekonštrukcii budovy
pre spracovanie hrozna vo VPP v Oponiciach a realizovali sa stavebné úpravy pre inštaláciu novej
technológie na spracovanie hrozna v celkovej cene 76 636,79 €.

2. financované z nedotačných zdrojov
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Realizované boli investície do údržby a opráv, zvyšujúce kvalitu prostredia. K najvýznamnejším patrili:
Oprava pretekajúcej časti plochej strechy objektu Katedry ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
v hodnote 9 139,20 €.
Úprava priestorov Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja v pavilóne „Z“ v hodnote
17 522,63 €. Priestory slúžiace pre laboratóriá boli upravené pre potreby Katedry verejnej správy.
Výmena poškodenej a uvoľnenej dlažby mostíka , ktorý tvorí hlavný nástup do objektov SPU, ktoré
sú národnou kultúrnou pamiatkou v celkovej cene 8 877,54 €.
Výmena netesných uzatváracích a oddeľovacích armatúr systému vykurovania a prípravy TUV vo VS
Centrálnej kotolne v cene 13 980,00 €.
Oprava jamkovej korózie napájacej a kondenzátnej nádrže v centrálnej kotolni SPU v Nitre v cene
15 360,00 €.
Pretesnenie doskového vykurovacieho výmenníka G –MAR v parnej výmenníkovej stanici centrálnej
kotolne v cene 6 744,88 €.
Oprava detekčných systémov výskytu plynu v centrálnej kotolni a v pavilóne CH v laboratóriách v cene
4 472,76 €.
Rekonštrukcia a úpravy nájomného bytu SPU Nitra na Predmostí v cene 9 987,36 €.
Rekonštrukcia sociálnych zariadení na prízemí pavilónu „E“ v cene 5 477,22 €. Bolo odstránené
zatekanie vody do priestorov WC, vymenené pisoáre a doplnené nútené vetranie.
Oprava obkladu odvetranej fasády - výmena poškodených obkladačiek
na
ŠD Bernolák – hradila riad. ŠD v cene 5 668,08 €.

obkladu Buchtal

Investície boli využité aj na vypracovanie projektovej dokumentácie pre sanáciu statických porúch
spojovacej chodby Katedry hygieny a bezpečnosti potravín v cene 8 280,00 €.
Bola realizovaná obnova autoparku zakúpením vozidla Škoda Octavia combi v hodnote 22 000,00 €.
Menšie investičné akcie v celkovej cene 19 990,00 € boli nutné z dôvodu zabezpečenia chodu
a prevádzky, ochrany majetku a osôb. Medzi ne patria:


oprava zatekania dažďovej vody do budovy Slovenskej poľnohospodárskej knižnice
na Štúrovej ulici, ktorá spočívala v úprave pretrhnutej strešnej fólie,



oprava merania a regulácie ekvitermického ohrevu vykurovacej vody v parných
výmenníkových staniciach v pavilónoch Z a CH, pri ktorej boli vymenené riadiace jednotky
a opravené snímače teploty,



oprava kanalizačnej šachty pre odvod splaškových vôd na Hospodárskej ulici 7,



okenné sieťky proti hmyzu pre pavilón CH,



stavebné úpravy kancelárie dekanátu Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja
a úprava povrchov stien, maľovanie, výmena dverí v priestoroch prorektorov a kancelárie
kvestorky,



oprava HDD telefónnej ústredne Siemens HiPath 4000 v hlavnom areáli SPU,



oprava zatekajúcej strechy spočívala v oprave poškodenej strešnej fólie nad výťahovou
šachtou pavilónu A .

V roku 2016 boli plánované aj nasledujúce zámery


Zosúladenie evidencie a pasportizácie objektov SPU, aktualizácia (FZKI, AgroBioTech a i.).
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Zabezpečiť projektovú dokumentáciu na objekt archívu SPU v hlavnom areáli a jeho
vybudovanie.



Zabezpečiť projektovú prípravu a realizáciu rekonštrukcie spoločenskej sály v ŠD Mladosť.



Optimalizovať prevádzku pracovísk a efektivizovať využívanie priestorov.



Zhodnotiť rezervy a vyhľadávať možností na zlepšovanie materiálnych, technických
a vybavenostných podmienok pre každodenný život študentov a zamestnancov SPU.



Zabezpečiť bezpečnosť a efektívnu komunikáciu v priestoroch univerzity – cestná sieť,
parkovacie plochy, chodníky, kontrola a monitoring objektov podľa možností.



Vytvoriť projekt a následne realizovať rekonštrukcie elektrických rozvodov v aule
a modernizáciu osvetlenia a ozvučenia na súčasný štandard.

Úlohy boli v rámci možností splnené alebo čiastočne splnené


Vypracovanie štúdie koncepcie zásobovania teplom hlavného areálu SPU Nitra so zreteľom
na fakt, že podstatná časť budov tohoto areálu je vyhlásených za národnú kultúrnu pamiatku.
Zámer budovania jednotlivých kotolní, ktoré sa javia z hľadiska celoročnej prevádzky
efektívnejšie hlavne v oblasti prípravy TUV, budú konfrontované v tejto štúdii s úsporou
investičných nákladov pri využití stavebných objektov súčasného tepelného hospodárstva.

Úlohu sa nepodarilo splniť


Realizácia rekonštrukcie fasád objektov areálu SPU – národnej kultúrnej pamiatky. Verejné
obstarávanie dodávateľa a zabezpečenie financií.

Úlohu sa nepodarilo splniť z dôvodu neúspešného verejného obstarávania na projekt rekonštrukcie
fasád a z dôvodu, že neboli vyhlásené žiadne výzvy, v rámci ktorých by sa dala úloha financovať.


Zabezpečenie udržateľnosti objektov SPU zaradených do registra pamiatok – Národná kultúrna
pamiatka (NKP). Vytvoriť Koncepciu udržateľnosti objektov, vypracovať harmonogram potrieb
na udržanie objektov – Útvar investícií a prevádzky, Rada udržateľnosti objektov SPU – NKP
(cieľom je efektívne organizovať aktivity súvisiace s postupmi a fyzickou rekonštrukciou
a udržaním objektov univerzity, ktorých sa dotýka režim pamiatkovej ochrany a zabezpečiť jej
aktívny výkon).

Úloha sa priebežne v rámci možností plní

Aktualizácia na rok 2018:


aktualizácia evidencie a pasportizácie objektov SPU je úloha trvalá,



realizácia rámp pri objekte Q TF SPU a na Hospodárskej ulici pred areálom FZKI,



zabezpečenie bezpečnosti a efektívnej komunikácie v priestoroch univerzity – cestná sieť,
parkovacie plochy, chodníky, kontrola a monitoring objektov podľa možností



vytvoriť projekt a následne realizovať rekonštrukcie elektrických rozvodov v aule
a modernizáciu osvetlenia a ozvučenia na súčasný štandard,



realizácia výstavby objektu archív a knižnica v areáli SPU,



projekt a rekonštrukcia bazénu pred hlavným vstupom do objektov SPU – bazén patrí ku NKP
z prostriedkov získaných z grantu MK SR „Obnov si svoj dom“,



optimalizovať prevádzku pracovísk a efektivizovať využívanie priestorov,
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zhodnotiť rezervy a vyhľadávať možností na zlepšovanie materiálnych, technických
a vybavenostných podmienok pre každodenný život študentov a zamestnancov SPU aj s cieľom
hospodárneho nakladania s verejnými zdrojmi (zhodnotenie energetickej efektívnosti
zdrojov),



vypracovanie štúdie koncepcie zásobovania teplom hlavného areálu SPU Nitra so zreteľom
na fakt, že podstatná časť budov areálu je vyhlásených za NKP. Zámer budovania jednotlivých
kotolní, ktoré sa javia z hľadiska celoročnej prevádzky efektívnejšie hlavne v oblasti prípravy
TUV, budú konfrontované v tejto štúdii s úsporou investičných nákladov pri využití stavebných
objektov súčasného tepelného hospodárstva.



riešenie koncepcie tepelného hospodárstva v objektoch riešiť aj s ohľadom na možnosť
klimatizácie priestorov v letnom období,



zabezpečenie udržateľnosti objektov SPU zaradených do registra pamiatok NKP. Vytvoriť
Koncepciu udržateľnosti objektov, vypracovať harmonogram potrieb na udržanie objektov –
Útvar investícií a prevádzky, Rada udržateľnosti objektov SPU – NKP (cieľom je efektívne
organizovať aktivity súvisiace s postupmi a fyzickou rekonštrukciou a udržaním objektov
univerzity, ktorých sa dotýka režim pamiatkovej ochrany a zabezpečiť jej aktívny výkon).

Najakútnejším problémom je dlhodobo potreba opravy fasád všetkých objektov, ktoré sú predmetom
pamiatkovej ochrany štátu. Ich stav je 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.


Realizácia projektovej dokumentácie rekonštrukcie fasád objektov areálu SPU – národnej
kultúrnej pamiatky. Verejné obstarávanie dodávateľa PD a zabezpečenie financií. Ide o úlohu,
ktorá je stále aktuálna už niekoľko rokov.

Perspektívne je dôležité riešiť ďalšie problémy. Akútnym problémom je nevhodný technický stav
dažďových zvodov v pavilónoch E, 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.
Pre zabezpečenie ich tesnosti je aplikovaná technológia opravy zvnútra potrubia. Problémom je aj stav
a potrebná rekonštrukcia rozvodov pitnej vody v areáli, ktoré sú zrealizované z liatinového tlakového
potrubia. V rámci čiastočnej sanácie bude jeho časť vymenená za potrubie HDPE.
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 je na účely zavlažovania 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
aj v budúcnosti. V prípade nedostatočného odtoku odpadových vôd odporúčame vykonať kamerový
monitoring poškodeného úseku a zistené poruchy následne opraviť.
Z dôvodu bezpečnosti na pracoviskách je potrebné nainštalovať na potrebných miestach hlásiče úniku
plynu.
V roku 2018 je nutné presunúť pracoviská (ide o tri katedry FEŠRR) z objektu na Mariánskej ulici
do hlavného areálu.
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Oblasť športových aktivít
Poslaním Centra univerzitného športu (CUŠ) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre je
prostredníctvom praktických skúseností integrovať a dopĺňať poslanie našej univerzitnej inštitúcie
vo výchovných a vzdelávacích aktivitách, ktoré podporujú zdravé a aktívne životné štýly, posilňujú
zmysel komunity, pôsobia na osobnostný rast v oblasti riadenia a zručností spolupráce a výrazne
podporujú snahu o dokonalosť.
Realizácia uvedeného poslania sa uskutočňuje 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.
Centru univerzitného športu sa darí v týchto oblastiach dosahovať pozitívne výsledky.

Strategický cieľ na obdobie rokov 2016 -2022
V kontexte poslania SPU byť integrálnou súčasťou vzdelávacieho a výchovného poslania
univerzity v duchu tradície a dedičstva, so snahou kvalitne poskytovať obsahovo relevantné
programy telesnej výchovy, športové a rekreačné programy a aktivity pre študentov
a zamestnancov, služby a zariadenia, ktoré budú:
- podnecovať študentov, zamestnancov k harmonickému rozvoju a viesť zdravý a aktívny
život,
- poskytovať študentom - športovcom podmienky a príležitosti vyniknúť,
- na akademickej pôde budovať komunitu vyznávajúcu filozofiu aktívneho a harmonického
života a pomôcť jej rozvíjať kvalitnejší život na akademickej pôde,
- priťahovať študentov a komunity na našu akademickú pôdu.
Centrum univerzitného športu SPU v Nitre v roku 2016 ponúklo svojim študentom tieto pohybové
aktivity v rámci voliteľného predmetu telesná výchova: Posilňovanie, Plávanie, Fitness Body Training,
Express Fit, Interval Aqua Aerobik, Volejbal, Plážový volejbal, Florbal, Futbal.
Do jednotlivých druhov pohybových aktivít v kreditnej forme telesnej výchovy bolo v roku 2016
zapojených celkom 1510 študentov. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, CUŠ dokázal udržať
celkové počty zapojených študentov, dokonca v rámci každoročného klesajúceho počtu celkových
študentov SPU v Nitre, sa mierne zvýšilo percento zapojenosti študentov do telesnej výchovy z 22,91
% v roku 2015 na 23,70 % v roku 2016.
Atraktivitu telesnej výchovy rozvíjame neustálym inovovaním priestorových a materiálnych
podmienok na vykonávanie aktivity. V roku 2016 sa podarilo :
- Rekonštruovať kardio – zónu posilňovne
- Posilniť možnosti silového tréningu o nové jednotky
- Zlepšiť možnosti plyometrického tréningu
- Umožnenie cross – fit možnosí cvičenia
- Renovovať priestory športovej haly, maľovkou, osvetlením, zlepšením podmienok na volejbal
- Upraviť podmienky v plavárni na zlepšenie výuky plávania - dosky, kužele, trenažére, hodiny
- Obohatiť materiálne možnosti malej telocvične pre hodiny Fitness Body Training, Express Fit
Aktualizácia pre rok 2018
- Vo výhľade akademického roku 2019/20 pripraviť sa na rozčlenenie vyťažených pohybových
aktivít v rámci voliteľného predmetu telesná výchova na špecifickejšie zamerania a väčší počet
ponúkaných hodín.
- V roku 2018 postupne, priestorovo a materiálne, pripraviť sa na horeuvedené predmetové
zmeny.
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-

Neustále rozvíjať stratégie, ktoré by systematicky podporovali záujem o telesnú výchovu,
športovo – rekreačné aktivity, a podporovali význam pohybovej aktivity pre aktívny život
vo vzťahu k univerzitnému akademickému poslaniu.
T: december 2018
Zodpovedný: riaditeľ Centra univerzitného športu
V roku 2016 Centrum univerzitného športu organizovalo rôzne rekreačné športové súťaže a aktivity
v rámci univerzity v podmienkach Vysokoškolských líg vo volejbale, florbale a futsale.
Vo florbale z 3 družstiev súťažilo už 5 družstiev a celkom bolo do florbalovej ligy zapojených zhruba 60
študentov a študentiek SPU.
Vo volejbale bolo zapojených 6 družstiev a celkom 50 študentov a študentiek SPU.
Rekreačný futbal pravidelne hrávalo 20 študentov SPU.
V apríli 2016 CUŠ zorganizovalo Fitness day, festival rôznorodých pohybových a rekreačných aktivít ako
aerobik, cross fit, zumba, power joga, Port de bras a pod., ktorého sa zúčastnilo 100 študentiek
univerzít.
CUŠ sa podieľalo organizovaním dňa Mladého olympionika na Nitrianskej letnej univerzite, ktorého
sa zúčastnilo 60 detí.
V spolupráci s odborovým hnutím sa CUŠ podieľalo na organizovaní rekreačných súťaží zamestnancov
SPU vo futbale, basketbale, volejbale a iných športov.
V spolupráci s odborovou organizáciou CUŠ zorganizovalo pre zamestnancov univerzity úspešný
„Športový deň zamestnancov SPU“.
Aktualizácia pre rok 2018
Udržať rekreačné športové súťaže v daných športoch a ponúknuť prostredníctvom workshopov
rôznorodé rekreačné pohybové aktivity.
Termín: december 2018
Zodpovedný: riaditeľ Centra univerzitného športu
Športovo talentovaní študenti Slovenskej poľnohospodárskej univerzity môžu rozvíjať svoj športový
potenciál na výkonnostnej až vrcholovej úrovni v basketbale, volejbale, florbale, športovej streľbe,
v celoslovenských súťažiach univerzitného i neuniverzitného charakteru.
Univerzitným športovcom roka 2016 sa stala študentka FAPZ, Veronika Sýkorová. Na Akademických
majstrovstvách sveta získala zlatú medailu v skeete a bola členkou bronzového družstva v skeete
na Majstrovstvách Európy.
V kategórii kolektívov získali ocenenie volejbalisti VK Bystrina SPU Nitra, dvojnásobní Majstri
Slovenska.
Mimoriadne úspešný bol pre študentov SPU v Nitre Univerziádny rok 2016. Štyri zlaté medaile a jedna
strieborná sú výrazným úspechom našich športovcov.
Na Zimnej Univerziáde SR 2016 získala zlatú medailu v stolnom tenise v Mixe študentka FAPZ, Lucia
Kokavcová. Spolu s kolegyňou z Trnavskej univerzity získala aj zlatú medailu v štvorhre žien a pridala
striebornú medailu v individuálnej súťaži.
Študent FAPZ, Ján Koristek, získal na Zimnej univerzáde SR 2016 v pretekoch v bežeckom lyžovaní
na 15 km zlatú medailu.
Družstvo florbalistov SPU Nitra skončilo na Zimnej univerziáde SR 2016 vo florbale štvrté.
Na IV.Letnej univerziáde SR 2016 získali zlaté medaile basketbalisti SPU Nitra.
Volejbalisti skončili na 4.mieste.
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Aktualizácia na rok 2018
Zabezpečiť účasť našich športovcov na Akademických majstrovstvách Slovenskej republiky v roku 2018
v príslušných športových odvetviach.
Zodpovedný: riaditeľ Centra univerzitného športu

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 spravodajcu 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.

Strategický cieľ na obdobie rokov 2016 - 2022
Intenzívne prezentovať obraz SPU v Nitre ako špičkovej modernej výskumnej univerzity.
Vydávanie spravodaja Poľnohospodár
Periodikum plní informačnú a propagačnú funkciu, spravodajsky a komentovane mapuje dianie
na SPU. V roku 2016 vyšlo 10 čísel spravodajcu Poľnohospodár 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.

Aktualizácia pre rok 2018:
-

Zachovať vysokú úroveň periodika, rozšíriť kolektív prispievateľov z radov študentov
a doktorandov.
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 webovej stránke univerzity, stránkach Poľnohospodára, sociálnej sieti FB a aktuálne mapovala ich
priebeh a výsledky.

Aktualizácia pre rok 2018:
-

Zintenzívniť spoluprácu s fakultami pri informovanosti na sociálnych sieťach.
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Vydávanie propagačných materiálov a reklamných predmetov
Kancelária pripravila návrh a zabezpečila výrobu reklamných predmetov v súlade s korporátnym
dizajnom SPU v jednotnom farebnom prevedení. Časť predmetov sa použila na propagáciu
pri veľtrhoch, výstavách a študentských aktivitách.

Aktualizácia pre rok 2018:
-

V spolupráci s Internátnym televíznym štúdiom Mladosť pripraviť prezentačné video pre
sociálnu sieť FB.

Organizačné zabezpečovanie podujatí v rámci SPU
KKaPV v roku 2016 organizačne zabezpečila Akademický ples nitrianskych univerzít, akcie v rámci
Nitrianskych univerzitných dní a Študentských dní nitrianskych univerzít, 58. imatrikulačný ples SPU,
Nitriansku letnú univerzitu, benefičný koncert Vianočný dar a i. Aktívne sa podieľala na príprave
a organizačnom zabezpečení prezentácie SPU počas celoslovenských výstav a veľtrhov Dni poľa,
Agrokomplex, veľtrhov vzdelávania Akadémia & Vapac v Bratislave, Gaudeamus v Nitre, ProEduco
v Košiciach a i.
Časť podujatí sa už tradične uskutočnila v spolupráci s NSK, Mestom Nitra a UKF v Nitre.
Aktualizácia pre rok 2018:
- Pripraviť ideové a organizačné zabezpečenie pripravovaných celouniverzitných podujatí
a výstav.

Vydavateľská činnosť
SPU svoju vydavateľskú činnosť v prevažnej miere zabezpečuje prostredníctvom Vydavateľstva SPU
v Nitre.
Vydávanie publikácií sa riadi smernicou Plánovanie, tvorba, schvaľovanie a vydávanie publikácií
v pôsobnosti SPU. Vydavateľstvo uzatvára s jednotlivými autormi zmluvy podľa ustanovení Zákona
č. 618/2013 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších
predpisov.
Edičný plán neperiodických publikácií je zostavovaný na základe požiadaviek jednotlivých fakúlt
univerzity. Periodické publikácie sú vydávané prostredníctvom vydavateľstva, ale aj na fakultnej
úrovni. Časť časopisov je vydávaná aj online prostredníctvom vydavateľstva De Gruyter (redakčne
spracované v domácom vydavateľstve).

Cieľom vydavateľskej 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,
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-

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 2016:
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 vydaných v elektronickej podobe, online, prípadne na CD nosičoch. VES
zabezpečuje vydávanie vedeckých časopisov jednotlivých fakúlt univerzity, ako aj zborníkov
z odborných a vedeckých podujatí organizovaných univerzitou, pripravuje a tlačí propagačné materiály
pre jednotlivé pracoviská.
Plnenie za rok 2016:
V roku 2016 bolo vydaných spolu 26 monografií, z toho FAPZ 9 titulov, FBP 3 tituly, FEM 5 titulov, FEŠRR
3 tituly, FZKI 3 tituly, TF 3 tituly. Oproti roku 2015 sa počet zvýšil o 7 titulov.
V roku 2016 bolo vydaných spolu 30 titulov učebníc, z toho FAPZ 5 titulov, FBP 4 tituly, FEM 4 tituly,
FEŠRR 2 tituly, FZKI 3 tituly, TF 12 titulov. Oproti roku 2015 sa počet zvýšil o 7 titulov. Skrípt bolo
vydaných 61, čo je o 12 titulov viac oproti roku 2015. Pokračovali sme vo vydávaní zborníkov,
vedeckých
časopisov
a ďalšej
literatúry
podľa
záujmu
jednotlivých
pracovísk.
V spolupráci s CIKT sme pokračovali v priebežnom budovaní elektronického archívu publikácií
vydávaných vo Vydavateľstve SPU.
Aktualizácia na rok 2018

Strategický cieľ na roky 2016 - 2022
Podpora vzdelávacích a vedeckovýskumných činností zabezpečovaných univerzitou
modernými medzinárodne konkurencieschopnými formami a prostriedkami.
Opatrenia:
- Pružné zabezpečovanie požadovanej literatúry podľa požiadaviek z jednotlivých súčastí.
- Orientácia na vydávanie študijnej literatúry základného významu, t. j. vysokoškolských učebníc
pre ľahšie pochopenie učiva, príp. doplnenie o aktuality a zaujímavé informácie.
- Pri nízkych nákladoch vydávaných publikácií uprednostniť elektronickú verziu.
- Využívať možnosť 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.
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-

Pokračovať v spolupráci s CIKT s cieľom umožniť používateľom nájsť všetky elektronické
výstupy na jednom mieste, čo bude zabezpečené či už fyzicky, alebo prelinkovaním
na príslušné stránky v rámci univerzity, prípadne i mimo univerzity.

Rozvoj knižnice
Strategický cieľ na roky 2016 - 2022
Rozvíjať akademickú knižnicu a jej služby s ohľadom na meniace sa komunikačné prostredie.
Vytvárať podmienky na to, aby mohla reagovať na zmeny v komunikácii odborných
a vedeckých informácií, poskytovať prístup k informačným zdrojom vo všetkých formách
a zabezpečiť dlhodobú ochranu tlačenej aj digitálnej produkcie univerzity. Podporovať pozíciu
knižnice ako špecializovanej vedeckej knižnice pre oblasť poľnohospodárstva.
Hodnotenie roka 2016
Prioritou v odbornej oblasti sa, okrem štandardných činností, stala systematická akvizícia e-kníh,
poskytovanie e-výpožičiek, hľadanie systémových riešení pre odborné knihovnícke spracovanie epublikácií, resp. ich zaradenie do knižničného fondu v súlade s platnými štandardami a archivovanie.
Všetko sú to nové typy činností a služieb, ktoré si okrem odborne zdatného personálu vyžadujú najmä
kvalitné technické zázemie. Knižnica poskytovala fakultám poradenstvo v oblasti formálnych aspektov
publikovania. Záujem bol najmä o problematiku identifikácie predátorských časopisov, hodnotenia
kvality časopisov, publikačných štandardov, nástrojov na podporu publikovania a pod. Veľmi dobre
pokračovala spolupráca s fakultami v informačnom vzdelávaní. Priebežne sa hodnotilo využívanie
fondu a hľadali sa možnosti ako zlepšiť dostupnosť publikácií, ktoré má knižnica v obmedzenom počte
exemplárov (spravidla iba v študovniach). Pokusne sa preto zaviedli tzv. víkendové výpožičky.
Pri porovnávaní kvantitatívnych ukazovateľov sa naďalej menil pomer tradičných výkonových
ukazovateľov a nových, súvisiacich s e-službami. Naďalej pretrvával záujem o knižnicu ako priestor
na štúdium a relax.

Cieľ 1: Zabezpečiť zber, dostupnosť a dlhodobú ochranu publikačnej produkcie univerzity v tlačenej aj
digitálnej forme.
Opatrenia:
-

-

Bibliograficky spracovávať a sprístupňovať údaje o publikačnej činnosti zamestnancov
univerzity v súlade s medzinárodnými štandardmi pre bibliografický popis a formátmi
pre výmenu informácií.
Budovať inštitucionálny repozitár ako nástroj dlhodobej archivácie a sprístupňovania vedeckej
produkcie univerzity.

Hodnotenie roka 2016
-

Identifikácia a harvestovanie dostupných relevantných zdrojov v prostredí WWW,
zabezpečenie viacúrovňového autorizovaného prístupu používateľov k archivovaným zdrojom.
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Vyhodnotenie:
Sledovanie dostupnosti publikácií zamestnancov SPU a slovacikálnych publikácií so zameraním
na poľnohospodárstvo v digitálnej forme sa zaradilo do pracovných postupov v oblasti akvizície,
katalogizácie, evidencie publikačnej činnosti a systémovej podpory (digitálna knižnica). Viacúrovňový
autorizovaný prístup používateľov k digitálnemu obsahu repozitára je technicky možný a pripravený –
prostredníctvom knižnično-informačného systému. Celá agenda si vyžaduje nové kompetencie
na strane knihovníkov ako aj definovanie nových pravidiel v oblasti evidencie a spracovania
knižničného fondu, ktorých stanovenie je časovo náročnejšie ako sa predpokladalo, preto sa táto časť
úlohy zatiaľ nerealizovala v úplnej miere.
Aktualizácia pre rok 2018
-

-

Riešiť výmenu údajov medzi knižnično-informačným systémom a pripravovaným novým
systémom pre Centrálny register evidencie publikačnej činnosti ( CREPČ 2) tak, aby bola
zachovaná kvalita a rozsah služieb poskytovaných zamestnancom SPU v Nitre v oblasti
evidencie publikačnej činnosti.
Rozšíriť poskytované služby o výstupy pre projekty, , t. j. identifikovať a popisovať publikácie
vo väzbe na projekty a implementovať túto službu do výstupov EPCA.

Cieľ 2: Vytvárať podmienky pre prístup ku kvalitným informačným zdrojom v ich celej typovej šírke.
Poskytovať študentom, pedagógom a výskumným zamestnancom tak relevantnú tlačenú produkciu,
ako aj k elektronické informačné zdroje (EIZ).
Opatrenia:
-

Zabezpečiť dostupnosť EIZ v rozsahu potrebnom pre jednotlivé oblasti výskumu na SPU
a vzdelávaciu činnosť.
Venovať systematickú pozornosť doplňovaniu tlačenej produkcie do knižničných fondov.

Hodnotenie roka 2016
-

Rozšíriť ponuku e-kníh s dôrazom na potreby študentov.

Vyhodnotenie:
Ponuka e-kníh sa rozšírila o české tituly prostredníctvom služby Flexibooks – takmer 3 000 titulov.
V súčasnosti neexistuje takto zameraná služba na slovenské publikácie, preto ju nemožno zabezpečiť.
Výrazný systémový a kvalitatívny posun by určite predstavovala dostupnosť študijnej literatúry
v elektronickej forme z produkcie SPU v Nitre. Technické predpoklady sú, potrebné je riešiť tieto otázky
v súlade s platnou legislatívou a internou agendou na SPU v Nitre.

Cieľ 3: Podporovať dobré študijné návyky študentov všetkých stupňov a viesť ich k práci s kvalitnými
informačnými zdrojmi.
Opatrenia:
-

Zlepšovať informovanosť študentov o informačných zdrojoch, ich hodnotení a korektnom
používaní prostredníctvom širokej typovej škály aktivít informačného vzdelávania.
Vytvárať vhodné podmienky na prácu študentov s literatúrou a informačnými zdrojmi nielen
v hlavnej budove knižnice, ale najmä v ďalších lokalitách univerzity, vytvoriť študovne, resp.
študijné priestory s dostatočnými kapacitami.

Aktualizácia pre rok 2018
-

Obsah informačného vzdelávania ponúkať novými formami.
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-

Pokračovať v realizácii zámeru výstavby novej budovy knižnice (dislokovaného pracoviska
pre poskytovanie služieb) v areáli univerzity.

Cieľ 4: Rozvíjať pozíciu Slovenskej poľnohospodárskej knižnice ako špecializovanej vedeckej knižnice
pre oblasť poľnohospodárstva.
Opatrenia:
-

-

Pokračovať v systematickom budovaní fondu slovenských publikácií z oblasti
poľnohospodárstva, zabezpečovať ich ochranu a sprístupňovanie.
Rozvíjať činnosti v oblasti bibliografickej registrácie slovacikálnej produkcie z oblasti
poľnohospodárstva, prezentovať databázu slovenskej poľnohospodárskej bibliografie
na webe ako moderný informačný zdroj
Inštitucionálny repozitár obohacovať o digitalizované a born digital slovacikálne publikácie
z oblasti poľnohospodárstva, najmä o produkciu výskumných inštitúcií poľnohospodárskeho
zamerania.

Hodnotenie roka 2016
-

Digitalizovať vybrané publikácie vo fonde knižnice s cieľom ich ochrany.

Vyhodnotenie:
Pre účely systematickej práce s born digital dokumentmi ako aj efektívnu ochrannú digitalizáciu bola
zriadená pozícia „digitálneho knihovníka“. Identifikovali sa dokumenty, ktoré spĺňajú kritériá ochrannej
digitalizácie a nastavili sa pravidlá celého procesu.

Cieľ 5: Prispôsobovať sa potrebám výskumného a vzdelávacieho procesu ako aj informačným
potrebám potencionálnych používateľov kreovaním nových typov a nových foriem knižničných služieb.
Opatrenia
-

Zadefinovať služby bibliometrických analýz ako podporného nástroja mapovania vedeckej
produkcie.
Reagovať na nové modely používateľského správania v elektronickom prostredí
a prispôsobovať im komunikáciu knižnice s používateľmi (sociálne siete a pod.).
Permanentne zlepšovať možnosti prístupu používateľov so špecifickými potrebami
ku knižničným službám a informačným zdrojom.

Hodnotenie roka 2016
-

Posilňovať IKT služby knižnice rozširovaním vzdialeného prístupu k primárnym a aj
sekundárnym informačným zdrojom dostupným v knižnici (virtuálne pracoviská, e-schránky).
V závislosti od finančných možností obnovovať a inovovať IKT vybavenie knižnice.

Vyhodnotenie:
IKT vybavenie knižnice sa modernizovalo čiastočne zo zdrojov projektov a čiastočne z príjmov
za knižničnú činnosť, nešlo však o modernizáciu v zmysle rozšírenia ponuky technológií ale iba
o zachovanie existujúceho stavu. Zásadné posilňovanie IKT služieb a modernizácia technológií by
si vyžadovali komplexný projekt. S výnimkou Fondu na podporu umenia, ktorý projekty
akademických knižníc podporuje v minimálnej miere, chýbajú knižnici príležitosti uchádzať
sa o finančné zdroje na rozvoj IKT formou komplexnejších projektov. Jedným z takýchto
systémových riešení by bolo určite nasadenie technológie RFID, ktoré by zefektívnilo nielen
procesy spojené s internou agendou, ale aj procesy súvisiace s kvalitou služieb používateľom a jej
priamou podporou. Projekt zameraný na financovanie technológie RFID však nebol podporený.
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-

Podporovať online publikovanie na SPU v Nitre - v súvislosti s agendou DOI ponúkať možnosť
online publikovania, vrátane odborného poradenstva, podpory a udržateľnej dostupnosti
zdrojov.

Vyhodnotenie:
Zo strany knižnice je agenda DOI plne zabezpečená, úzko pritom spolupracuje aj s Vydavateľstvom
SPU. Knižnica tiež aktívne participuje na rozvoji online publikovania spoluprácou s redakčnými
radami vedeckých časopisov a konzultovaním špecifických problémov jednotlivých autorov.
Výsledkom kvalitnej spolupráce v tejto oblasti je napr. akceptovanie online zborníka International
Scientific Days 2016 do databázy Web of Science.
-

Hľadať riešenia pre zlepšenie prepojenia KIS a UIS s cieľom poskytovať v UIS spoľahlivé
a aktuálne informácie o publikačnej činnosti.

Vyhodnotenie:
Zámer sa nepodarilo realizovať. Komunikácia medzi knižnično-informačným systémom
a univerzitným informačným systémom je naďalej zabezpečená formou webovej služby 1x
týždenne. Jedným z dôvodov, pre ktorý sa zámer nerealizoval, bola príprava nového riešenia
Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti, tzv. CREPČ 2, ktorá zásadne ovplyvní
spracovanie údajov do Databázy publikačnej činnosti a predbežne sa nedajú zhodnotiť všetky
dopady tejto zmeny na KIS.
-

Zlepšovať servis a podporu so zameraním na evidenciu a hodnotenie publikačnej činnosti.

Vyhodnotenie:
Servis v oblasti evidencie a formálneho hodnotenia publikačnej činnosti je prioritou knižnice.
Realizuje sa najmä formou individuálnych konzultácií, spracovali sa však aj sumárne informácie
prezentované na webovej stránke knižnice. Pozornosť sa venovala najmä relatívne novej téme rizík
a nekorektných aktivít v oblasti vedeckého publikovania. Na požiadanie autorov sa overuje
spoľahlivosť časopisov, resp. vydavateľov s cieľom eliminovať publikovanie v tzv. predátorských
časopisoch.

Projekty Štrukturálnych fondov Európskej únie
Strategický cieľ na roky 2016 - 2022
Z hľadiska dlhodobého zámeru je nevyhnutné zabezpečiť plnenie záväzkov vyplývajúcich
zo zmlúv s riadiacim orgánom pre ukončené projekty v 5-ročnom monitorovacom období
a udržateľnosť výsledkov projektov.
Opatrenia :
-

Dôsledne dodržiavať plnenie kritérií po ukončení projektu definované v Žiadosti o nenávratný
finančný príspevok a v Zmluve
Venovať zvýšenú pozornosť spracovávaniu monitorovacích správ, dodržiavať vecnú aj
obsahovú stránku správ a zadefinovať termíny
Predkladať monitorovacie správy aj vedeniu univerzity a prezentovať dosahované výsledky
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V roku 2016 bolo na SPU celkovo 21 ukončených projektov, ktorých dosiahnuté výsledky je SPU
v zmysle čl. 57 ods. 1 všeobecného nariadenia Rady (ES) č.1083/2006 povinná udržiavať po dobu
5 rokov od ukončenia realizácie projektu. Merateľné ukazovatele výsledkov projektov sú
na pracoviskách SPU zdokumentované prostredníctvom denníkov zakúpených prístrojov
a laboratórnych vybavení, zoznamami doktorandov využívajúcich výsledky podpory získanej
z projektov, podkladmi o publikovaných vedeckých príspevkoch a riešených nadväzujúcich projektoch.
Prehľad ukončených projektov ŠF s vyznačením monitorovacieho obdobia je v nasledovnej tabuľke:
Č.

ITMS Kód

Výzva

Akro
nym

Názov

Realizácia
od

do

Projektový
manažér

Pracovisk
o
realizácie

Termín
ďalšej
monitor.
Správy

Operačný program Výskum a vývoj

1

26250120008

5.1.1

2

26250120020

5.1.2

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

12/2008

07/2010

Ing.
Jančuškov
á

SPU

Ukončené
monitorovacie
obdobie

07/2009

12/2011

Ing.
Muziková

SPU

Následná:
30.4.2017

SPU

09/2010

08/2013

Ing.
Vraniakov
á

3

26250120037

5.1.3

Modernizácia infraštruktúry SPU v
Nitre

4

26250120047

5.1.4

Rekonštrukcia a modernizácia
objektov SPU v Nitre za účelom
zlepšenia podmienok vzdelávacieho
procesu

10/2012

06/2015

Ing. Baláž

SPU

5

26250120064

5.1.5

Podpora infraštruktúry SPU v Nitre
za účelom zlepšenia podmienok jej
vzdelávacieho procesu

02/2014

11/2015

doc. Halaj

SPU

6

26220120015

2.1.1

Excelentné centrum ochrany a
využívania agrobiodiverzity

ECOVA

05/2009

04/2011

prof. Bežo

FAPZ

7

26220120032

2.1.2

Excelentné centrum ochrany a
využívania agrobiodiverzity Plus

ECOVA
plus

01/2010

12/2012

prof. Bežo

FAPZ

8

26220220014

2.2.1

Aplikácia informačných technológií
na zvýšenie environ.a ekonomickej
udržateľnosti produkčného
agrosystému (EnviroEkon)

ITEPAG

10/2009

11/2012

prof. Rataj

TF

9

26220220115

2.2.4

Podpora inovácie technológií
špeciálnych výrobkov a biopotravín
pre zdravú výživu ľudí

ITEBIO

11/2010

12/2014

doc.
Brindza

FAPZ

10

26220220180

2.2.8

Vybudovanie výskumného centra
"AgroBioTech"

ABT

04/2013

11/2015

Prof.
Gurčík

SPU

Operačný program Vzdelávanie
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Následná:
31.5.2017
31.5.2018
31.5.2019
Následná:
30.04.2017
30.04.2018
30.04.2019
30.04.2020
30.04.2021
Následná:
30.04.2017
30.04.2018
30.04.2019
30.04.2020
30.04.2021
Následná:
30.9.2016
Následná:
30.6.2017
30.6.2018
Následná:
31.10.2016
31.10.2017
31.10.2018
Následná:
31.10.2016
31.10.2017
31.10.2018
31.10.2019
31.10.2020
Následná :
30.04.2017
30.04.2018
30.04.2019
30.04.2020
30.04.2021

1

26110230020

1.2.1

Rozvoj ľudských zdrojov a
zabezpečenie kvality na SPU v Nitre

2

26110230049

1.2.2

Vytvorenie systému schvaľovania,
sledovania a periodického
hodnotenia študijných programov

1.2.2

Zvýšiť kvalitu vzdelávania na SPU v
Nitre a dosiahnuť jej adaptáciu na
aktuálne a perspektívne potreby
spoločnosti

1.2.3

Zavádzanie, resp. rozšírenie
študijných programov v spolupráci
so zahraničnými univerzitami

1.2.4

Rozvoj medzinárodnej spolupráce za
účelom transferu a implementácie
výsledkov výskumu a vývoja do
vzdelávacích programov

3

4

5

26110230057

26110230065

26110230085

6

26110230094

1.2.5

Podpora zvyšovania kvality
vzdelávania na Fakulte záhradníctva
a krajinného inžinierstva SPU v Nitre

7

26120130029

2.1.3

Vidiecka univerzita tretieho veku

LUZK

QEDU

TRIVE

08/2010

04/2013

prof.
LackoBartošová

01/2012

12/2013

doc.
Zentková

FEM

01/2012

12/2013

prof.
Gálová

SPU

SPU

01/2013

12/2015

doc.
Zentková

FEM

04/2013

03/2015

prof.
Bandlerov
á

SPU/
FEŠRR

EDU FZKI 10/2013

12/2015

Doc.
Halászová

FZKI

08/2013

07/2015

doc.
Moravčíko
vá

SPU

FBP

FZKI

Následná:
28.2.2017
28.2.2018
28.2.2019
Následná:
31.3.2017
31.3.2018
31.3.2019
Následná:
30.4.2017
30.4.2018
30.4.2019

Následná:
30.04.2017
30.04.2018
30.04.2019
30.04.2020
30.04.2021
Následná:
30.07.2017
30.07.2018
30.07.2019
30.07.2020
Následná:
30.03.2017
30.03.2018
30.03.2019
30.03.2020
30.03.2021
Následná:
30.11.2016
30.11.2017
30.11.2018
30.11.2019
30.11.2020

Operačný program Výskum a vývoj – projekty v partnerstve

1

2

3

4

26220120054

26220120062

26220220067

26240220080

2.1.3

Centrum excelentnosti pre bielu a
zelenú biotechnológiu (rešiteľ:
Chemický ústav SAV)

09/2010

06/2014

doc.
Urminská

2.1.3

Centrum excelentnosti pre
integrovaný manažment povodí v
meniacich sa podmienkych
prostredia (rešiteľ: Ústav hydrológie
SAV)

10/2010

06/2013

doc. Igaz

2.2.3

Výroba tepelnej energie z vlhkej
biomasy (riešiteľ: Inagro s.r.o.)

05/2010

10/2015

prof.
Gaduš

FEŠRR

4.2.7

Dosledovateľnosť kvality a identity
bioproduktov z jeleňa lesného
(Cervus elephus) využitím komplexu
biotechnologických postupov
(riešiteľ: Xcell Slovakia Breeding
Services)

03/2009

04/2014

doc. Židek

FBP

12/2014záverečná
1.následná
02/2017
Následná:
03/2017
03/2018
03/2019
Nie sú určené
termíny
monitorovacíc
h správ
Následná:
08/2016
08/2017
08/2018
08/2019
08/2020

Opatrenia sa priebežne plnia, projektoví manažéri v termínoch určených na predloženie
monitorovacích správ tieto vkladajú do systému ITMS. Monitorovacie správy deklarujú merateľné
ukazovatele výsledkov, udržateľnosť projektov , ako aj dopady projektov. Hodnotenie dopadových
ukazovateľov projektov v období ich udržateľnosti je analyzované v každoročne v „Správe
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o udržateľnosti projektov riešených zo ŠF“ , ktorá je predkladaná do Vedenia SPU, Kolégia a SPU
a Správnej Rady SPU.
Okrem udržiavaných projektov, sa SPU sa zapojila v roku 2016 do 12 projektov v rámci Výzvy
na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu Priemyselných výskumnovývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK za účelom zvýšenia súkromných investícií
prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry s kódom OPVaIVA/DP/2016/1.2.1-02 (ďalej len „výzva PVVC“) .
1. Zabezpečenie trvalo udržateľnej biomasy pre implementáciu nízko uhlíkových technológií
v podmienkach, žiadateľ: ENAGRO, a.s., riešiteľské pracovisko: Výskumné centrum
AgroBioTech
2. Adaptovanie procesov transformácie biomasy na nízko emisné biopalivá v podmienkach SR
žiadateľ: ENVIRAL, a.s., riešiteľské pracovisko: Výskumné centrum AgroBioTech
3. Partnerstvo pre výskum a inovatívne technológie zvyšujúce kvalitu, bezpečnosť a pridanú
hodnotu produktov špeciálnej rastlinnej výroby, žiadateľ: ZELSEED, s.r.o., riešiteľské
pracovisko: Výskumné centrum AgroBioTech
4. Využitie spotrebiteľskej neurovedy v aróma marketingu a jeho aplikácia vo vybraných
odvetviach hospodárstva, žiadateľ: Aroma marketing, s.r.o., riešiteľské pracovisko: FEM
5. Vývoj a výroba zariadenia na materiálové zhodnotenie odpadu z čalúneného nábytku, žiadateľ:
Kuruc Company, s.r.o., riešiteľské pracovisko: TF
6. Priemyselné výskumno-vývojové centrum pre pôdohospodárstvo a životné prostredie,
žiadateľ: SOFTIP, a.s., riešiteľské pracovisko: TF
7. Vývoj a výroba zariadení pre poľnohospodársku prax, žiadateľ: DEWEX, s.r.o., riešiteľské
pracovisko: TF
8. Centrum pre vývoj a aplikáciu progresívnych metód a postupov v sektore výroby a spracovania
mlieka, žiadateľ: Výskumný ústav mliekarenský, a.s., riešiteľské pracovisko: FBP
9. Agrobiodiverzita pre rozvoj vidieka, žiadateľ: ProGreen, s.r.o., riešiteľské pracovisko: FAPZ
10. Komplexný výskum a získavanie nanofytopeptidov pomocou ultrafiltrácie za účelom ich
ďalšieho skúmania a využitia v ľudskej výžive a farmakológii, žiadateľ: Seedstar s.r.o.,
riešiteľské pracovisko: FAPZ
11. Zdravé potraviny pre zdravé životné funkcie, žiadateľ: TEKMAR, Slovensko, s.r.o, riešiteľské
pracovisko: FAPZ
12. Platforma na diagnostiku nedostatkov vo výžive a ochrane rastlín, žiadateľ: EXCELL, a.s.,
riešiteľské pracovisko: FAPZ
SPU v Nitre z 12 predložených projektov v rámci partnerstva bola úspešná v jednom projekte, kde
riešiteľským pracoviskom je TF, projektová manažérka za SPU je doc. Ing. Zuzana Palková, PhD.
Názov projektu: Priemyselné výskumno-vývojové centrum pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Kód projektu (ITMS2014+): 313011B682, Prijímateľ: SOFTIP, a.s.Bratislava, partneri: Národné
poľnohospodárske a potravinárske centrum, SPU v Nitre a Technická univerzita vo Zvolene.
Financovanie: Schválená celková výška oprávnených výdavkov pre SPU v rámci projektu: 618 343,00
EUR, z toho NFP: 587 425,85 EUR
Okrem toho sa SPU v Nitre sa zapojila v roku 2016 do 10 projektov v rámci Výzvy na predkladanie
žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja
v oblastiach špecializácie RIS3 SK z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít SR s kódom
OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03 (ďalej len „výzva DSV“),,
1. Podpora strategického výskumu zameraného na biodiverzitu a adaptáciu na klimatické zmeny
a ich vplyv na environment (Biodom), žiadateľ: SPU v Nitre, riešiteľské pracovisko: Výskumné
centrum AgroBioTech, FZKI
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2. Využitie domácich prírodných zdrojov na získanie látok s vysokou pridanou hodnotou
s využitím technológií šetrných k životnému prostrediu, žiadateľ: Univerzita sv.Cyrila a Metoda
v Trnave, riešiteľské pracovisko: Výskumné centrum AgroBioTech
3. Inteligentná sieť a trh pre každého, žiadateľ: Atos IT Solutions and Services s.r.o Bratislava,
riešiteľské pracovisko: FEŠRR, TF, FEM
4. Aplikovaný výskum a hodnotenie krajiny, ekosystémov a ekosystémových služieb v SR,
žiadateľ: UKF v Nitre, riešiteľské pracovisko: FZKI
5. Hodnotenie dopadov globálnych zmien na krajinu a spoločnosť a ich vplyv na riadenie trvaloudržateľného rozvoj. žiadateľ: Ústav krajinnej ekológie SAV, riešiteľské pracovisko: FZKI
6. Dlhodobý nezávislý a experimentálny výskum a vývoj systémových dynamických manažérskych
simulačných modelov pre zvyšovanie podnikovej výkonnosti, konkurencieschopnosti
a modelovania spoločenských javov spoločnosti, žiadateľ: Podnikovohospodárska fakulta EÚ
v Košiciach, riešiteľské pracovisko: FEM
7. Komplexný inteligentný systém na podporu rozhodovania pre udržateľné využívanie krajiny
s využitím pokročilých geoinformačných technológií, žiadateľ: Ústav ekológie lesa SAV Zvolen,
riešiteľské pracovisko: FAPZ
8. Vytvorenie spoločnej bázy a výskum moderných procesov získavania a aplikácie prírodných
biologicky účinných látok a ich zmesí s antibakterálnym účinkom. žiadateľ: REVITALSTAV,
riešiteľské pracovisko: FAPZ
9. Expertný systém pre modelovanie energetického potenciálu biomasy z marginálnych území
pre rozvoj bioekeonomiky, žiadateľ: QBSW, a.s., riešiteľské pracovisko: FEŠRR, FAPZ, TF, FEM
10. Priemyselný výskum xenofaktorov získaných z rastlinných zdrojov vrátane odpadov z nich,
žiadateľ: GetWell,a.s., riešiteľské pracovisko: FEŠRR
Výzva na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) na podporu dlhodobého
strategického výskumu a vývoja v oblastiach špecializácie RIS3 SK (DSV), ku ktorej sa vo svojom liste
vyjadrovali rektori slovenských výskumných univerzít a predseda Slovenskej akadémie vied, bola 18.
septembra 2017 zrušená. Rozhodla o tom ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina
Lubyová.
V rámci tejto výzvy nebolo vydané žiadne rozhodnutie o schválení NFP a nebola tak podpísaná ani
jedna zmluva o poskytnutí NFP. Rozhodnutie o zrušení výzvy bolo vykonané v súlade so zákonom
o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), ako aj
so Systémom riadenia EŠIF. Dôvodom zrušenia je podstatná zmena podmienok výzvy, a to úprava
rozsahu oprávnených žiadateľov v nadväznosti na potrebu zabezpečenia zdrojov financovania pre
verejné výskumné inštitúcie v rámci dlhodobých strategických programov výskumu a vývoja. „Nové
znenie výzvy bude reflektovať celospoločenskú požiadavku na prísnejšie kritériá na kvalitu
predkladaných projektov a potrebu väčšej otvorenosti a transparentnosti používaných postupov,
od procesu prípravy a vyhlásenia výzvy až po hodnotenie a výber najlepších projektov. Výzva bude v čo
najkratšom čase opätovne vyhlásená“.

Aktualizácia pre rok 2018 :
-

-

Naďalej sledovať plnenie dopadových ukazovateľov a zvýšiť kvalitu monitorovacích správ
dôsledným deklarovaním udržateľnosti projektu, dopadových ukazovateľov, doplňujúcich
informácií a príloh monitorovacích správ v ITMS
Informovať vedenie SPU o možných ohrozeniach udržateľnosti projektov a plnenia
dopadových ukazovateľov
Využiť finančné zdroje na tvorbu nových projektov v rámci výziev Operačného programu
Výskum a inovácie
v prípade vyhlásenia výzvy na podporu DSV – dlhodobého strategického výskumu v rámci
Operačného programu Výskum a inovácie je potrebné maximálne podporiť zapojenosť
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-

Výskumného centra AgroBioTech a excelentných centier a ostatných výskumných tímov
jednotlivých fakúlt SPU v Nitre
Využiť finančné zdroje na tvorbu nových projektov v rámci výziev Operačného programu
Integrovaný regionálny operačný program , prioritnej osi 4 Zlepšenie kvality života v regiónoch
s dôrazom na životné prostredie pre budovanie SPU ako „Zelenej univerzity“

-

Využiť finančné zdroje na tvorbu nových projektov v rámci výziev Operačného programu
Kvalita životného prostredia, prioritnej osi 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo
vo všetkých sektoroch a investičnej priority 4.3 Podpora energetickej efektívnosti,
inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov
vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania

-

Využiť finančné zdroje na tvorbu nových vzdelávacích projektov v rámci výziev Operačného
programu Ľudské zdroje a Rozvoj vidieka pre podporu celoživotného vzdelávania

Vysokoškolský poľnohospodársky podnik
Plnenie úloh stanovených pre rok 2016
Úlohy stanovené v dlhodobom zámere SPU Nitra na rok 2016 pre Vysokoškolský poľnohospodársky
podnik SPU, s.r.o. (VPP) boli splnené čiastočne.
Plánovaná realizácia projektov Programu rozvoja vidieka SR v plánovacom období 2016-2020 bola
splnená v roku 2016 čiastočne použitím vlastných finančných prostriedkov v objeme 170 tis. EUR
na modernizáciu strojového parku. Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) neukončila
vyhodnotenie našich žiadostí o nenávratné finančné príspevky zo zdrojov PRV.
V roku 2016 VPP zabezpečil vypracovanie projektovej dokumentácie Rekonštrukcie závlah
a závlahových čerpacích staníc Oponice a Kolíňany. Vyhlásená výzva PPA na podanie žiadostí
o nenávratný finančný príspevok pre oblasť „Závlahy“ bola zo strany vyhlasovateľa zrušená.
Pre zvýšenie úrovne ubytovania študentov na praxi bola realizovaná výmena okien na ubytovni
študentov na farme Žirany a na ubytovacom a stravovacom zariadení Delap Oponice bola realizovaná
kanalizačná prípojka a lapač tukov s pripojením na verejnú kanalizáciu.

Aktualizácia pre rok 2018
-

Pokračovať v postupnej modernizácii strojového parku VPP.
V spolupráci s SPU zorganizovať Deň novej techniky s aktivizáciou študentov SPU v Nitre
a stredných odborných škôl.
Zvyšovať úroveň odborných praxí aktívnym zapájaním študentov do procesov organizácie
a riadenia hospodárskych činností podniku.
Stabilizovať pôdnu základňu nákupom pôdy a prenájmom pôdy od vlastníkov resp.
prenajímateľov.
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Botanická záhrada
Botanická záhrada (BZ) v rámci rozvojových zámerov je ovplyvnená zákonmi a nariadeniami
pre činnosť Botanických záhrad (BGCI, IUCN, WWF, EBGC).

Strategický cieľ na roky 2016 - 2022
Vytvorenie podmienok pre výskumné úlohy a vzájomnú spoluprácu BZ - fakulty SPU (katedry).
Zabezpečenie vhodných demonštračných objektov, trvalých výskumných plôch a náučných
chodníkov pre praktickú výučbu.
Rozpracovanie a realizovanie tvorby špeciálnych zbierok, kolekcií drevín a bylín (najmä trvaliek)
Vyhodnotenie roku 2016
- Pokračovanie v plánovanej rekonštrukcii fylogenetického systému, vytýčila sa sieť chodníkov,
- Vytvorili sa návrhy na nové kolekcie rastlín a drevín,
- Vybudovanie ukážky mäsožravých rastlín,
- Vytvorenie nových plôch na letničkové záhony,
- Založenie kolekcie drevitých pivoniek,
- Vytvorenie novej vzorkovnice menej známych druhov zelenín, koreninových rastlín a jedlých húb,
Aktualizácia pre rok 2018:
 realizácia a ukončenie novej plochy bývalého fylogenetického systému – trvalkové záhony
do extenzívnych podmienok,
 vybudovanie novej kolekcie popínavých drevín,
 doplňovanie kolekcie zakrpatených ihličnanov v parku,
 tvorba novej kolekcie cibuľnatých rastlín,
 neustále pracovať na tvorbe nových ukážkových plôch k edukačným potrebám vedeckej obce
ako aj osvetovo – spoločenským informáciám pre vedecké inštitúcie, návštevníkov z radov
odbornej ako aj laickej verejnosti.
Termín: úloha trvalá
Zodpovední: riaditeľka BZ s jednotlivými vedúcimi úsekov
Vybudovanie viacúčelového skleníka
Tento cieľ nebol splnený
Aktualizácia pre rok 2018:
 Reagovať na výzvy EÚ a iné grantové príležitosti, pripraviť projekt a finančné zabezpečenie
vybudovania skleníka.
Termín: dlhodobý cieľ
Zodpovední: riaditeľka BZ, prorektorka pre informatizáciu a rozvoj univerzity
Využitie zdrojov a príležitostí na obnovu strojového parku
Vyhodnotenie roku 2016
- bol zakúpený multifunkčný stroj AVANT, ktorý bol hradený zo zdrojov botanickej záhrady a z Fondu
reprodukcie
Aktualizácia pre rok 2018:
- Sledovať výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ
prostredníctvom Operačného programu Životné prostredie na rok 2016 podľa prioritných osí
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(cieľ – podpora aktivít v oblasti separovaného zberu, kde by bola možnosť obnovenia
strojového parku)
- Nákup potrebných prídavných zariadení do Avantu a zvýšiť jeho využiteľnosť
Termín: dlhodobý cieľ
Zodpovední: riaditeľka BZ, prorektorka pre informatizáciu a rozvoj univerzity
Popularizácia BZ a SPU pomocou expozičných priestorov, rôznych workshopov a vivária pre širokú
laickú a odbornú verejnosť s mediálnym výstupom
Vyhodnotenie roku 2016
- V roku 2016 sa konal odborný seminár na tému „ Rozmanitosť plodovej a listovej zeleniny“
v rámci výstavy „Farby a plody jesene“
- Odborný seminár zo zahraničnou účasťou k otvoreniu novovytvorenej vzorkovnice, ktorá bola
vytvorená za podpory V4,
Botanická záhrada sa prezentovala na výstavách „Gardenia“, „Agrokomplex“, „Květena-jarná záhrada
v Banskej Bystrici, „Festival chutí Nitrianskeho kraja“ , „Svet zvierat“.
V priestoroch botanickej záhrady sa uskutočnili výstavy na témy „Farby a plody jesene“, „Predvianočná
nálada“ a kultúrno-spoločenská akcia „Tekvica fest“.
V spolupráci s Centrom voľného času sa v parku botanickej záhrady uskutočnil XVIII. ročník súťaže
„Kľúče od pevnosti...“ , ktorá bola pre základné školy z okresu Nitra.
V rámci Nitrianskej letnej univerzity sa uskutočnila v priestoroch BZ aktivita „Mladý botanik“ a deti
navštívili aj Vivárium.
Aktualizácia pre rok 2018:
 Vytvárať ďalšie podmienky na zorganizovanie seminárov a workshopov.
 Zapájanie sa do organizovania akcií a výstav.
Termín: úloha trvalá
Zodpovední: riaditeľka BZ
Zabezpečovať praktickú, kvalitnú výučbu so zabezpečením vhodných demonštračných objektov,
trvalých výskumných plôch, náučných chodníkov
Zamestnanci BZ sa zapojili do vzdelávacieho programu UTV na SPU v Nitre, zabezpečovali praktické
cvičenia, realizovali sa výberové prednášky.
Aktualizácia pre rok 2018:
Vytvárať vhodné podmienky a podporovať spoluprácu medzi fakultami a botanickou záhradou.
Termín: úloha trvalá
Zodpovední: riaditeľka BZ, dekani fakúlt
Dosiahnuť vyváženú štruktúru financovania vedecko-výskumnej činnosti a chodu botanickej zo
všetkých dostupných zdrojov
- Schválený rozvojový projekt financovaný grantom z Vyšehradského fondu,
Stanovené úlohy boli priebežne plnené:
- Pracovníci BZ participovali na viacerých projektoch, vďaka ktorým sa zúčastnili
na medzinárodných vedeckých konferenciách, pripravovali budúce zmluvy o spolupráci
s novým partnermi.
Aktualizácia pre rok 2018:
- Vytvárať vhodné podmienky a podporovať spoluprácu medzi fakultami a botanickou záhradou.
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-

Vytvoriť primeranú motiváciu pracovníkov k zapojeniu do vedecko-výskumných projektov.

Termín: úloha trvalá
Zodpovední: riaditeľka BZ, prorektor pre vedu a výskum, dekani fakúlt
Zintenzívniť vedeckú spoluprácu doma aj v zahraničí spolu s ponukou mobility vedeckých
pracovníkov, v podpore publikovania vedeckých prác a vo vedeckej výchove
V rámci vedecko-výskumnej činnosti sa pracovníci BZ zúčastnili viacerých konferencií, na ktorých
sa prezentovali výsledky činnosti BZ. V blízkej budúcnosti možno očakávať aj skvalitnenie vedeckých
výstupov.
Aktualizácia pre rok 2018:
- Vytvárať vhodné podmienky a podporovať spoluprácu medzi fakultami a botanickou záhradou.
- Vytvoriť priestor a podporovať pracovníkov vo vedeckom raste.
Termín: úloha trvalá
Zodpovední: riaditeľka BZ, prorektor pre vedu a výskum, dekani fakúlt

Záver
Kontrola plnenia Dlhodobého zámeru predstavuje priebežný proces a vykonáva sa v intervale jedného
kalendárneho roka. Priebežná kontrola plnenia úloh a cieľov je nástrojom na aktualizáciu dlhodobého
zámeru na nasledujúci rok. Výsledky z priebežnej kontroly a napĺňanie cieľov DDZ sa uvádzajú
vo výročných správach za jednotlivé oblasti činnosti a jednotlivých pracovísk ako aj vo Výročnej správe
univerzity.
Vyhodnotenie roka 2016 a aktualizáciu Dlhodobého zámeru Slovenskej poľnohospodárskej univerzity
v Nitre na rok 2018 prerokovalo vedenie univerzity na svojom zasadnutí dňa 6. 11. 2017 a Kolégium
rektora SPU v Nitre dňa 20. 11. 2017. V súlade s §12 ods.1 písm. a) Zákona o VŠ prerokovala materiál
Vedecká rada SPU v Nitre dňa 7. 12. 2017 v súlade s § 41 ods. 2 písm. a) Zákona o VŠ sa vyjadrila
Správna rada SPU v Nitre na svojom zasadnutí dňa 15. 12. 2017 a v súlade s §9 ods.1 písm. j) Zákona
o VŠ schválil Akademický senát SPU v Nitre dňa 28. 2. 2018 s pripomienkami, ktoré sú do materiálu
zapracované.
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