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Úvod
Dlhodobý zámer rozvoja SPU v Nitre definoval strategické úlohy pre nasledovné oblasti činnosti
univerzity:
−

vedecko-výskumná činnosť,

−

vzdelávacia činnosť,

−

zahraničné vzťahy a medzinárodná spolupráca,

−

informačné a komunikačné technológie,

−

vzťahy s verejnosťou,

− technický a materiálny rozvoj.
Priebežné plnenie zámerov Dlhodobého zámeru rozvoja Slovenskej poľnohospodárskej univerzity
v Nitre je každoročne hodnotené v Kolégiu rektora, vo Vedeckej rade univerzity a na zasadnutiach
ďalších orgánov univerzity.

Vedecko-výskumná činnosť
Aj v roku 2013 boli kľúčové smery vedeckovýskumnej činnosti zamerané tak, aby sa podporil nielen
rozvoj poznania vo vyprofilovaných témach a jeho transfer do praxe, ale aj rozvoj jednotlivých
študijných programov na fakultách a zabezpečili sa úlohy na úseku odborného rastu pracovníkov.
Posilnenie účasti na celospoločenských výzvach
Pre uplynulé obdobie je charakteristická dobrá zapojenosť pracovísk do výziev domácich grantových
agentúr VEGA, KEGA, APVV. Väčšina projektov bola schválená v kategórii B a C. Financovanie
projektov je však limitované a dominujú malé projekty. V rade pre pôdohospodárske vedy APVV boli
v roku 2013 schválené 3 projekty.
V roku 2013 začali prvé kroky realizácie projektu AgroBioTech, práca vedeckého výboru a konkrétne
činnosti v definovaných aktivitách. Cieľom projektu je v spolupráci s UKF a UBaG SAV vybudovať
Centrum výskumu, ako priestor interdisciplinárneho aplikovaného výskumu a transferu technológií
do praxe (regionálne, výskumné, inovačné a kompetenčné centrum). V tomto období prebieha
verejné obstarávanie na rekonštrukčné práce, zaobstaranie nábytku a vedeckej infraštruktúry. Okrem
odborných aktivít Centra Agrobiotech, začalo svoju činnosť aj Centrum transferu technológií do praxe
a popularizácie vedy. Očakávame, že nielen Centrá excelencie fakúlt, ale aj Centrum výskumu
Agrobiotech prinesú pre SPU pridanú hodnotu nielen v podobe špičkových výstupov, ale v budúcnosti
aj v podobe nových poznatkov, ktoré sa uplatnia vo výrobnej praxi.
Internacionalizácia vedy
Podpora účasti slovenských organizácií v európskych a medzinárodných iniciatívach výskumu a vývoja
je jednou z kľúčových priorít zakotvených v Programovom vyhlásení vlády SR na roky 2012 až 2016.
Podpora medzinárodnej spolupráce vo výskume a vývoji je taktiež súčasťou pripravovanej Stratégie
výskumu, vývoja a inovácií v SR do roku 2020.
Jednou z najdôležitejších európskych iniciatív v tejto oblasti je Európsky inovačný a technologický
inštitút (EIT), ktorý prostredníctvom znalostných a inovačných spoločenstiev (KIC) vytvára efektívne
prepojenie medzi výskumom, vzdelávaním a inováciami v rámci tzv. znalostného trojuholníka.
KIC vytvárajú priestor pre účasť partnerov z akademického prostredia, ale aj podnikateľského
sektora. SPU sa v roku 2013 prostredníctvom expertov zapojila do dialógu o budúcnosti výskumu
v z hľadiska riešenia aktuálnych spoločensky významných problémov.
V roku 2013 sa SPU zapojila do príprav tém potenciálnych projektov EÚ koordinovaných JRC. SPU
ponúkla témy z hľadiska výskumu vody a pôdy. Pracovné stretnutia ponúkli viaceré nedostatočne
riešené problémy, napr.:
-

-

-

-

analyzovať súčasnú zmenu produkčného potenciálu poľnohospodárskych pôd spôsobenú
zmenou hydro-fyzikálnych vlastností pôd, klimatickou zmenou, stratou biodiverzity
pestovaných poľnohospodárskych kultúr a oblasti vhodné pre jednotlivé druhy
poľnohospodárskych plodín.
prehodnotiť existujúce používané poľnohospodárske plodiny a ich vplyv na pôdu a vodu
a ekonomicko-sociálne prínosy z pohľadu súčasného vývoja klímy a socioekonomických
zmien v oblasti Dunajského regiónu. Zhodnotiť potenciál zásob vodných zdrojov pre
zabezpečenie produkcie poľnohospodárskych a lesníckych kultúr a pre zabezpečenie
zásobovania obyvateľstva.
spracovať ekonometrické štúdie pestovania poľnohospodárskych plodín v podmienkach
klimatickej zmeny a v podmienkach nedostatočných zásob pôdnej vody v dôsledku
nesprávneho využívania poľnohospodárskych pôd.
zapojenie do produkčného procesu nevyužívané plochy, hlavne pre produkciu biomasy pre
energetické účely. V rámci dotvárania krajinného prostredia využívať rýchlorastúce dreviny

-

-

na zazelenenie uzavretých skládok odpadov. Pre zabezpečenie starostlivosti
o poľnohospodársky pôdny fond vytvoriť všeobecne prospešné podniky na zamestnanie
dlhodobo nezamestnaných na zlepšenie kvality krajinného prostredia.
štúdium genetických zdrojov strategických plodín z hľadiska efektívnosti využitia vody,
využívajúc nedeštrukčné biofyzikálne merania fotosyntetického aparátu počas ontogenézy,
ako aj laboratórne experimenty s riadenou dehydratáciou.
návrh technológií pre podmienky limitovaného zásobenia vodou v poľnohospodárskych
ekosystémoch a návrh kritérií pre zefektívňovanie vodného režimu rastlín .

SPU reagovala na výzvu fi. Osivo Zvolen, a.s. podpísaním zmluvy pre potenciálnu spoluprácu vo
výskume pšenice adaptabilnej na podmienky Indonézie. Výskum strategickej plodiny, akou je na
Slovensku pšenica, bol vo všeobecnosti v posledných rokoch potlačený do úzadia, pretože výskumné
tímy sa hľadali úspešnú grantovú podporu cez finančne menej náročný výskum. Väčšinou sa zapájali
nie do riešenia tých otázok, ktoré zaujímajú silných zahraničných partnerov a vyžadujú komplexnú
materiálno – technickú a intelektuálnu pripravenosť, ale riešenie často čiastkových a hlavne
technologických problémov. Z hľadiska pokusu integrovať tematicky výskum, bol vypracovaný návrh
projektu pre testovanie genetických zdrojov pšenice, ponúkajúci jednotný výskumný priestor pre
odborné pracoviská fakúlt, Vysokoškolský poľnohospodársky podnik Koliňany, ako aj výskumných
partnerov mimo SPU a partnerov z praxe. Realizácia projektu sa predpokladá v budúcom období.
Taktiež možno pozitívne konštatovať, že mnohí pracovníci sa nielen vďaka domácim riešeným
projektom, ale aj vďaka systémovým celouniverzitným projektom, ako Agrobiotech a TRIVE sa v roku
2013 zúčastnili početných medzinárodných vedeckých kongresov, pripravovali budúce zmluvy
o spolupráci s novými partnermi. V blízkej budúcnosti možno očakávať skvalitnenie vedeckých
výstupov a vyššiu úspešnosť v medzinárodných výskumných projektoch.
Tvorba vnútorných mechanizmov podporujúcich zefektívňovanie vedecko-výskumnej činnosti
V rámci Univerzitného informačného systému bol v roku 2013 zavedený modul Veda a výskum, ktorý
poskytuje informačnú databázu projektov riešených na SPU sústreďujúcu základné informácie
o projektoch a riešiteľoch.
Vo vedení SPU bol prerokovaný vnútorný evaluačný systém hodnotenia vedy na SPU - indikatívna
analýza výkonov, kvality vedy a publikačnej činnosti. Vzhľadom na prípravu komplexnej akreditácie
fakúlt, bude systém hodnotenia realizovaný v budúcom období.

Publikovanie výstupov výskumnej práce a popularizácia vedy
Na SPU sa vydáva 7 fakultných vedeckých časopisov, 1 indexovaný v SCOPUS (Journal of Central
European Agriculture). V oblasti publikačnej činnosti bola v roku 2013 realizovaná analýza kvality.
Dominuje publikovanie v zborníkoch a domácich a zahraničných časopisoch. Iba málo publikácií je
publikovaných v popredných medzinárodných vedeckých časopisoch s nadpriemerným impakt
faktorom. Napriek nízko nastaveným kritériám akreditačnej komisie MŠVVaŠ SR, je však špičková
publikačná činnosť podmienkou pre participáciu v medzinárodných tímoch pri príprave projektov RP
EÚ. Nízka úspešnosť v rámcových projektoch EÚ na Slovensku koreluje s neambiciózne nastavenými
kritériami pre posudzovanie publikačnej činnosti v SR. Je však potešiteľné, že pracovníci SPU sa
presadzujú v medzinárodných kolektívoch a viaceré domáce výskumné tímy sa systémovo včleňujú
do medzinárodného výskumného priestoru.
Na druhej strane treba konštatovať, že kvalitné výstupy vedy zabezpečujú reputáciu nielen
autorským kolektívom, ale aj SPU ako celku a SR, v celom medzinárodnom výskumnom priestore.
Kvalitatívne indikátory vedy taktiež patria ku kritériám medzinárodných rankingových agentúr, ktoré
každoročne vyhodnocujú kvalitu univerzít vo svete. Je evidentné, že nielen slovenský výskum, ale aj

slovenské univerzity sa nachádzajú za najlepšími so značným odstupom. Problém je síce komplexný,
celospoločenský, ale na druhej strane sa snažíme situáciu nielen monitorovať, ale aj hľadať riešenia.
Za jeden z hlavných faktorov možno považovať primeranú motiváciu za kreatívnosť a kvalitu
výstupov, ktoré uplatňujú mnohé domáce a zahraničné univerzity.
V oblasti popularizácie vedy a výskumu sa SPU zúčastnila medzinárodnej poľnohospodárskej výstavy
Agrokomplex 2013 a Dni poľa v Dvoroch nad Žitavou. V roku 2013 bolo na SPU zorganizovaných vyše
70 konferencií, seminárov, workshopov.

Vzdelávanie
Plnenie úloh definovaných v rámci tejto rozvojovej aktivity vychádza predovšetkým z implementácie
zámerov Lisabonskej a Bolonskej deklarácie, internacionalizácie vzdelávania a úsilia SPU udržať si
značku ECTS Label a získať Diploma Supplement Label. Ďalším strategickým cieľom je dôsledná
príprava všetkých podkladových materiálov ku komplexnej akreditácii univerzity tak, aby SPU obhájila
status univerzity. Pozornosť treba venovať aj zavedeniu vnútorného systému hodnotenia kvality
vzdelávania v zmysle noriem a smerníc na zabezpečovanie kvality v Európskom priestore
vysokoškolského vzdelávania (ESG).
Udržanie ECTS Label pre SPU
V priebehu roku 2013 boli všetky potrebné opatrenia súvisiace s ocenením ECTS Label realizované
v Univerzitnom informačnom systéme. Predbežná prihláška k 1.6.2013 a definitívna prihláška
k 1.10.2013 bola zaslaná na prolongáciu ocenenia ECTS Label a uchádzanie sa o udelenie Diploma
Supplement Label.
Profil vzdelanosti budúceho absolventa SPU, inovácie študijných programov
Priebežne sa aktualizujú a inovujú študijné programy. V rámci projektu podporeného zo ŠF EÚ „Zvýšiť
kvalitu vzdelávania na SPU v Nitre a dosiahnuť jej adaptáciu na aktuálne a perspektívne potreby
spoločnosti“ sa na každej fakulte pripravil jeden študijný program na II. stupni štúdia v anglickom
jazyku - Ekonomika podniku, Regionálny rozvoj, Manažment rastlinnej výroby, Bezpečnosť a kontrola
potravín, Poľnohospodárska technika a komerčné činnosti, Záhradná a krajinná architektúra. Zároveň
bolo vydaných 20 učebníc v anglickom jazyku, niektoré z nich v spoluautorstve so zahraničným
expertom a bola vypracovaná kompletná pedagogická dokumentácia daného študijného programu
v anglickom jazyku. Pre hodnotenie kvality vzdelávania bola vypracovaná Metodická príručka
hodnotenia kvality vzdelávania v študijných programoch na SPU v Nitre, Smernica pre systém
priameho merania a hodnotenia kvality v študijných programoch na SPU v Nitre a ďalšie dokumenty
potrebné pre implementáciu ESG na univerzite.
Aktualizácia pre rok 2014:
−

Zahájenie činnosti Univerzitnej rady kvality a Fakultných rád kvality ako poradných orgánov
rektora resp. dekana pre implementáciu európskych noriem a pravidiel hodnotenia kvality
vysokoškolského vzdelávania (ESG). Zriadenie komisií pre hodnotenie študijných programov
na fakultách.

Vypracovanie dotazníkov pre zamestnávateľov absolventov univerzity ako spätnú väzbu pre
hodnotenie kvality vzdelávania.
T: do 28.2.2014
zodpovední: prorektorka pre vzdelávaciu činnosť a ECTS, prodekani
−

−

Dôkladne pripraviť akreditačné spisy študijných programov na všetkých troch stupňoch
štúdia a práva pre habilitácie a inaugurácie ku komplexnej akreditácii.

T: do 1.7.2014
zodpovední: prorektorka pre vzdelávaciu činnosť a ECTS, prodekani
Zdokonalenie systému evalvácie kvality, výkonnosti a kritérií pre hodnotenie pedagogickej činnosti,
kreditový systém ECTS
Bol zrealizovaný dotazníkový prieskum hodnotenia kvality prednášok a cvičení študentmi,
distribuovaný a vyhodnotený bol dotazník pre absolventov o uplatnení sa v praxi, distribuovaný
a vyhodnotený bol dotazník hodnotenia kvality vzdelávania na univerzite pre pedagógov,

momentálne sa realizuje dotazníkový prieskum pre doktorandov na hodnotenie kvality vzdelávania
na treťom stupni štúdia. Hospitácie sa realizujú pravidelne.
Aktualizácia pre rok 2014:
Realizácia dotazníkových prieskumov pre hodnotenie kvality vzdelávania študentmi,
pedagógmi, absolventmi a zamestnávateľmi.
T: úloha trvalá
zodpovední: prorektorka pre vzdelávaciu činnosť a ECTS, prodekani
−

Práca s doktorandmi
Aktualizácia pre rok 2014:
−

Z vlastných zdrojov univerzity a fakulty oceňovať doktorandov mimoriadnym štipendiom,
s dôrazom na kvalitné publikačné výstupy pôvodných vedeckých prác a mimoriadne aktivity
v prospech rozvoja univerzity a fakulty.

−

Umožniť doktorandom v dennej aj externej forme štúdia publikovať ročne minimálne jeden
pôvodný vedecký príspevok a pri obhajobe dizertačnej práce mali uverejnený aspoň jeden
článok v karentovanom vedeckom časopise resp. registrovaných v profesných databázach a
vystúpili aspoň jedenkrát za štúdium s referátom na vedeckom podujatí.

Umožniť doktorandom zúčastniť sa odbornej stáže na renomovanej univerzite resp.
výskumnom ústave v zahraničí.
T: úloha trvalá
zodpovední: prorektorka pre vzdelávaciu činnosť a ECTS, prorektor pre vedu a výskum, dekani
−

Celoživotné vzdelávanie a poradenstvo
SPU je členom občianskeho združenia s názvom Slovenská akademická asociácia pre celoživotné
vzdelávanie (SAACV) a aktívnym členom Asociácie univerzít tretieho veku na Slovensku (ASUTV)
V roku 2013 boli na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite realizované nasledovné kurzy
celoživotného vzdelávania:
−

Sladovníctvo a pivovarníctvo - 51 absolventov,

−

Ekonomické vzdelávanie pre rozvoj vidieka (Program rozvoja vidieka SR 2007-2013, kód
projektu 330TT0900798) - 16 absolventov; záverečné skúšky sa uskutočnili 24.10.2012.

−

Aktivizácia mládeže v rozvoji vidieka (Program rozvoja vidieka SR 2007-2013, kód projektu
330TT1001313) - 20 absolventov; vzdelávacia a informačná aktivita sa uskutočnila v termíne
22.-23. 5. 2013.

V dňoch 6. a 7. septembra 2013 sa na SPU v Nitre uskutočnili obhajoby záverečných
projektov dvojročného štúdia MBA Agribusiness and Commerce v anglickom jazyku. MBA
štúdium ukončilo 14 absolventov.
V rámci rôznych grantových schém boli v roku 2013 podané nasledovné projekty:
−

−

Program celoživotného vzdelávania – Grundtvig - Učiace sa partnerstvá (č. 13412 0862):
Rural Education in Adult Learning - Towards Open Learning (REAL ToOL); projekt nebol
schválený z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

−

Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce – Blokový grant pre MVO a podporu partnerstiev:
Švajčiarsko-slovenský transfer dobrých praktík v občianskom vzdelávaní mládeže/ SwissSlovak Transfer of Good Practices in Youth Civic Education; projekt nebol podporený.

OP Vzdelávanie – Výzva OPV-2012/2.1/03-SORO, Prioritná os 2 – Ďalšie vzdelávanie ako
nástroj rozvoja ľudských zdrojov, Opatrenie: 2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania: Vidiecka
univerzita tretieho veku (VUTV); projekt bol schválený, dňom 14.8.2013, výška schváleného
NFP je 158 515,86 Eur (kód ITMS projektu je 26120130029).
Dňa 26. februára 2013 sa konal 3. ročník celouniverzitného podujatia Deň kariéry SPU 2013. Na
univerzitnom trhu práce sa prezentovalo a ponúklo informácie 24 firiem doma aj zo zahraničia.
−

Aktualizácia pre rok 2014:
−

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.

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.
T: úloha trvalá
zodpovední: prorektorka pre vzdelávaciu činnosť a ECTS, prodekani
−

Zahraničné vzťahy a medzinárodná spolupráca
V oblasti zahraničných vzťahov a medzinárodnej spolupráce je naďalej pozornosť venovaná najmä
mobilitám študentov a učiteľov a spoluprácu medzi školami a univerzitami.
Erasmus – štúdium a odborné stáže
V roku 2012/13 bolo v rámci programu Erasmus:
−

vyslaných 95 študentov na štúdium a 85 na stáž,

− prijatých 68 študentov na štúdium a 14 na stáž.
V zimnom semestri akademického roku 2013/14 bolo k 1.11.2013:
−

vyslaných 50 študentov na štúdium a 14 na stáž,

− prijatých 68 študentov na štúdium a 2 študenti na stáž.
Bilaterálne dohody Erasmus so 180 univerzitami v Európe umožňujú vyslať viac ako 300 študentov
ročne. SPU získala ocenenie Kvalita Erasmus mobility, ktoré udelila SAAIC Národná agentúra
Programu celoživotného vzdelávania, ktorého súčasťou je program Erasmus, za kvalitné realizovanie
programu.
Aktualizácia pre rok 2014:
Študijný pobyt Erasmus znamená pre študenta získanie nových poznatkov, skúseností a zdokonalenie
jazykových kompetencií. Z tohto pohľadu je nutné zabezpečiť:
−

Obnovu existujúcich bilaterálnych vzťahov a podpísanie nových bilaterálnych dohôd Erasmus
v zmysle požiadaviek programu Erasmus for all.

−

Neustále rozširovanie možností zmluvnej spolupráce s univerzitami v Írsku, Veľkej Británii,
Fínsku, Holandsku, Belgicku, Francúzsku, Nemecku, Rakúsku a ďalších krajinách tak, aby mal
študent možnosť voľby štúdia v prostredí, ktoré mu poskytne kvalitnú výučbu v anglickom
jazyku, resp. v dvoch cudzích jazykoch. Pri nových partnerstvách využiť propagáciu ocenenia
ECTS Label.

Zvýšiť počet študentov prichádzajúcich (incoming), čo je možné intenzívnejšou propagáciou
na jednotlivých partnerských univerzitách a Erasmus konferenciách a veľtrhoch.
Erasmus odborné stáže musia byť organizované na rovnakom princípe ako Erasmus študijné pobyty.
Z cieľom zabezpečiť kvalitné Erasmus stáže je potrebné:
−

−

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

Vytvoriť predpoklady pre systematickú prípravu a organizáciu odborných stáží, zvýšenia
počtu študentov a kvalitu stáže, koordinovať a monitorovať stáž. Do tejto aktivity musia byť
aktívne zapojené aj fakulty, aby odborné stáže zodpovedali požiadavkám odborného
zamerania jednotlivých študijných programov.
T: úloha trvalá
zodpovední: prorektorka pre zahraničné vzťahy a prácu s verejnosťou, prodekani
−

Univerzitné vzdelávacie programy a projekty
SPU v roku 2013 zorganizovala intenzívne centralizované programy pre našich i zahraničných
študentov a učiteľov:

−

International Week 2013 (22.4 – 26.4.2013) na podporu výučby zahraničných
SPU v Nitre,

učiteľov na

−

letná škola EURUS AGRI 2013 (24. 6. - 9. 7. 2013) v Nitre, Moskve a Petrohrade,

−

generálne zasadnutie VUA v Brne (12. - 14. 9. 2013),

−

Vyšehradské doktorandské sympózium „Multifunkčnosť a regionálny rozvoj“ (3. - 5. 10. 2013
v Godollo),

−

3 intenzívne programy pre 40 učiteľov a študentov z Kazachstanu v spolupráci s fakultami
FBP, FEM, FEŠRR a TF v máji a júni 2013,

−

Intenzívny kurz pre študentov z Indie na FEM (17.6. – 30.6.2013), 7 študentov,

Letná škola v Kazachstane (3. - 16. 6. 2013 v Almaty), vyslaných bolo 9 študentov SPU (5
doktorandov a 4 študenti).
Celkovo bolo v rámci mobilitných programov (Erasmus, Erasmus Mundus, Ceepus, Národný
štipendijný program) a projektov bilaterálnej spolupráce SPU a fakúlt prijatých na SPU v Nitre
v akademickom roku 2012/13 spolu 221 zahraničných študentov z 27 krajín. V zimnom semestri
akademického roku 2013/14 študovalo na SPU k 1.11.2013 v rámci mobilitných programov (Erasmus,
Erasmus Mundus) a projektov bilaterálnej spolupráce spolu 101 študentov zo zahraničia.
−

Aktualizácia pre rok 2014:
Za účelom zatraktívnenia vysokoškolského štúdia, zvýšenia imidžu a známosti univerzity
v domácom i medzinárodnom prostredí organizovať:
o letné a zimné školy,
o intenzívne kurzy,
o medzinárodné projekty za súčasnej spolupráce a účasti viacerých fakúlt.
Tieto aktivity môžu byť viaczdrojovo financované (vrátane európskych a iných projektov a partnerov)
a organizované centrálne, pokiaľ budú mať multidisciplinárny charakter. Osobitnou kategóriou môžu
byť letné školy pre zahraničných Slovákov ako súčasť náboru študovať na SPU, v spolupráci
s gymnáziami v Srbsku a Rumunsku (podporené podpísanou zmluvou o spolupráci so strednou
školou).
T: úloha trvalá
zodpovední: prorektorka pre zahraničné vzťahy a prácu s verejnosťou, prorektorka pre vzdelávaciu
činnosť a ECTS
−

Medzinárodné asociácie a akademické združenia
V roku 2013 bolo z iniciatívy SPU v Nitre bola v rámci Visegrad University Association (VUA) založená
sekcia VUA YOUTH počas prvého doktorandského sympózia v Gődőllő (3. - 5. 10. 2013), ktorej cieľom
je podporovať zapojenie študentov a doktorandov partnerských univerzít do aktivít asociácie.
Aktualizácia pre rok 2014:
−

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

−

Okrem pasívneho členstva prispieť k aktívnemu vytváraniu akademických vzťahov medzi
pedagógmi a výskumníkmi formou organizovania medzinárodných seminárov pod záštitou
SPU (ESMU, EAAE, EIBA, ICA, EFITA a iné).

Organizovanie podujatí na najvyššej úrovni, čo umožní podpísanie oficiálnych univerzitných
zmlúv o spolupráci.
T: úloha trvalá podľa spoločenskej požiadavky
zodpovední: vedenie univerzity a fakúlt
−

Spoločné programy a dvojité diplomy
V roku 2013 sa zástupcovia vedenia SPU zúčastnili na odborných seminároch k príprave spoločných
študijných programov.
Aktualizácia pre rok 2014:
−

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

−

Aktualizovať informáciu o možnostiach anglickej výučby na SPU.

−

Identifikovať záujem zo strany zahraničných partnerov.

Definovať stratégiu a začať prípravné práce pre:
o dvojitý diplom ako jednoduchší variant,
o spoločný program ako novoakreditovaný program.
T: úloha trvalá
zodpovední: vedenie univerzity a fakúlt
−

Študenti z tretích krajín
V akademickom roku 2012/13 k 31.10.2013 na SPU študovalo spolu 90 zahraničných študentov na
ucelenom štúdiu. Boli aktualizované informácie o možnostiach štúdia ucelených študijných
programov na fakultách a zverejnené prostredníctvom informačnej brožúry Slovenskej akademickej
informačnej agentúry (SAIA, n.o.), prostredníctvom ktorej boli zároveň zaslané propagačné materiály
o SPU a študijných programoch v AJ na veľtrhy vzdelávania v Moskve (7. - 9.11.2013) a v Brne (5.8.11.2013). Možnosti štúdia na univerzite boli prezentované aj na Expo - Global south south
development v Nairobi v Keni, ktorá sa konala na prelome októbra a novembra 2013.
Bola aktualizovaná webstránka SPU s informáciami pre študentov samoplatcov ako aj ECTS
informačný balíček v anglickom jazyku.
Aktualizácia pre rok 2014:
−

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

Zabezpečiť účasť a kvalitnú prezentáciu univerzity na významných medzinárodných
vzdelávacích veľtrhoch.
T: úloha trvalá
zodpovední: vedenie univerzity a fakúlt
−

Centralizované projekty (vrátane absolventských stáží)
V roku 2013 bol zriadený grantový program SPU Zelený most, v rámci ktorého bolo prečerpaných
5900 EUR na podporu aktivít študentov doktorandského štúdia (účasť na konferenciách, výskumné
alebo študijné pobyty). V rámci projektu Leonardo da Vinci „Európske skúsenosti pre slovenský
agrosektor II“ bolo vyslaných 12 absolventov SPU do firiem v ČR, Rakúsku, Poľsku, Španielsku, Litve,
Veľkej Británii a na Malte na 3-mesačnú odbornú pracovnú stáž (09-12/2013).
Aktualizácia pre rok 2014:
−

Tvorba centralizovaných projektov, resp. vytváranie multidisciplinárnych projektových tímov
ako reakcia na výzvy programov Erasmus Plus a Horizont 2020.

Vytváranie projektov pre absolventské stáže ako súčasť zahraničných aktivít, práce
s verejnosťou a imidžotvorným prvkom pre SPU.
T: úloha trvalá podľa aktuálnych výziev
zodpovední: prorektorka pre zahraničné vzťahy a prácu s verejnosťou
−

Informačné a komunikačné technológie
Plnenie dlhodobého zámeru v oblasti rozvoja informačných a komunikačných technológií bolo aj
v roku 2013 ovplyvnené viacerými faktormi - dostupnosťou financií, počtom a kvalitou IT
pracovníkov, ako aj úrovňou spolupráce medzi jednotlivými pracoviskami SPU v Nitre.
Implementácia nového komplexného univerzitného informačného systému
V roku 2013 pokračovala optimalizácia funkcionalít Univerzitného informačného systému – spustená
bola ostrá prevádzka modulov Veda a výskum, Pasportizácia, Modulárne sylaby a prebieha testovacia
prevádzka Elektronickej spisovej služby.
Aktualizácia pre rok 2014:
Integrovať Univerzitný informačný systém s Portálom VŠ, Centrálnym registrom študentov
a LMS Moodle.
T: december 2015
zodpovední: prorektorka pre informatizáciu a rozvoj, univerzitný integrátor
−

Investície do technického a programového vybavenia a definovanie licenčnej politiky
V roku 2013 boli ukončené aktivity projektu „Modernizácia infraštruktúry SPU v Nitre“, ktoré
implementovali do prostredia SPU v Nitre systém umožňujúci tvorbu, prezentáciu a archiváciu
digitálneho obsahu, centrálny manažment výpočtovej techniky a 13 posluchární bolo vybavených
komplexným HW a SW riešením pre jednotnú správu posluchární.
Informačná bezpečnosť
Spracovaný bol Bezpečnostný projekt, ktorý vymedzuje rozsah a spôsob technických, organizačných a
personálnych opatrení potrebných na eliminovanie a minimalizovanie hrozieb a rizík pôsobiacich na
informačné systémy univerzity z hľadiska narušenia jeho bezpečnosti, spoľahlivosti a funkčnosti.
Prebehla analýza monitorovacích a kamerových systémov a vypracoval sa návrh ich modernizácie
a revízie.
Aktualizácia pre rok 2014:
Zabezpečiť inováciu kamerových, monitorovacích a prístupových systémov v areáloch
a priestoroch Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.
T: december 2014
zodpovední: prorektorka pre informatizáciu a rozvoj, riaditeľ CIKT, vedúca Ú KR BOZP OPPaVO
−

Univerzitný web a informačné zdroje pre verejnosť, študentov a pracovníkov SPU
Bola vypracovaná Koncepcia personálneho zabezpečenia Centra informačných a komunikačných
technológií. Posilnilo sa systémové oddelenie a zabezpečila sa prevádzka a správa univerzitného
webu. Od 1.októbra 2013 boli spustené fakultné weby, ktorých dizajn a štruktúra korešpondujú so
stanoveným korporátnym dizajnom SPU v Nitre. Pracovníci CIKTu okrem univerzitného webu
zabezpečujú technickú a systémovú podporu aj webom jednotlivých fakúlt.
Do prevádzky bol od 1. januára 2013 uvedený on-line systému podpory užívateľa informačných
a komunikačných technológií (helpdesk), ktorý eviduje požiadavky zamestnancov a študentov SPU
v Nitre na podporu v oblasti IKT.

Aktualizácia pre rok 2014:
− Pripraviť projekt Digitálneho repozitára a Elektronického publikovania na SPU v Nitre.
T: úloha trvalá
zodpovední: prorektorka pre informatizáciu a rozvoj, riaditeľ CIKT, riaditeľka SlPK
− Dovybaviť posluchárne univerzity didaktickou a multimediálnou technikou.
T: úloha trvalá
zodpovední: prorektorka pre informatizáciu a rozvoj, riaditeľ CIKT, dekani
Informačná gramotnosť, e-learning a elektronické publikovanie
Priebežne prebiehajú školenia zamerané na zvýšenie informačnej gramotnosti zamestnancov
univerzity, práci s informačnými systémami univerzity a multimediálnou technikou.
V súvislosti s informatizáciou vzdelávania sa, aj vďaka projektu ŠF EÚ „Modernizácia infraštruktúry
SPU v Nitre“, inštalovali v posluchárňach moderné didaktické a multimediálne zariadenia interaktívne tabule Smartboard, Sympodium a systém Polycom, ktorý umožňuje spracovanie,
uloženie, publikovanie a správu digitálneho obsahu. Cieľom systému Polycom je zvýšenie kvality
študijných materiálov nielen pre dennú formu výučby ale najmä pre formy externé.
Aktualizácia pre rok 2014:
Preškoliť technických a administratívnych pracovníkov univerzity vo využívaní prostriedkov
IKT.
T: december 2014
zodpovední: prorektorka pre informatizáciu a rozvoj, riaditeľ CIKT
−

Technický a materiálny rozvoj univerzity
Zlepšenie kvality ubytovacích a stravovacích služieb
V roku 2013 riaditeľstvo ŠDaJ pokračovalo v zlepšovaní kvality ubytovacích služieb. Vymaľovali sa
študovne, spoločné priestory všetkých ŠD, vymenili sa podlahové krytiny v ŠD Poľnohospodár a ŠD
A. Bernoláka, v celkovej sume 61 000,- €. Na ŠD Mladosť boli prebudované z kancelárskych
a skladových priestorov 4 nové bunky určené pre ubytovanie študentov. V bloku A ŠD Mladosť boli
zriadené dve nové kuchynky v sume 13 000,- €.
Vo výške 34 437,25 € sa realizovala oprava strechy nad hlavným vstupom do ŠD A. Bernoláka.
Aktualizácia pre rok 2014:
− Modernizácia interiérového vybavenia ŠD Mladosť.
T: december 2014
zodpovední: prorektorka pre informatizáciu a rozvoj, riaditeľka ŠDaJ

Projekty Štrukturálnych fondov Európskej únie riešené v roku 2013
Operačný
program
Výskum a vývoj

Výskum a vývoj
Výskum a vývoj
Výskum a vývoj
Výskum a vývoj

Výskum a vývoj

Vzdelávanie
Vzdelávanie

Vzdelávanie

Vzdelávanie

Vzdelávanie

Vzdelávanie

Názov projektu
Podpora inovácie technológií špeciálnych výrobkov a
biopotravín pre zdravú výživu ľudí
Kód ITMS:26220220115
Centrum excelentnosti pre integrovaný manažment
povodí v meniacich sa podmienkach prostredia
Kód ITMS:26220120062
Centrum excelentnosti pre bielu a zelenú biotechnológiu
Kód ITMS: 26220120054
Modernizácia infraštruktúry SPU v Nitre
Kód ITMS: 26250120037
Rekonštrukcia a modernizácia objektov SPU v Nitre za účelom
zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu
Kód ITMS: 26250120047
Dosledovateľnosť kvality a identity bioproduktov z jeleňa
lesného (Cervus elaphus) využitím komplexu biotechnologických
postupov
Kód ITMS: 26240220080
Rozvoj ľudských zdrojov a zabezpečenie kvality na SPU v Nitre
Kód ITMS 26110230020
Zvýšiť kvalitu vzdelávania na SPU v Nitre a dosiahnuť jej
adaptáciu na aktuálne a perspektívne potreby spoločnosti
Kód ITMS: 26110230057
Vytvorenie systému schvaľovania, sledovania a periodického
hodnotenia študijných programov
Kód ITMS: 26110230049
Zavádzanie, resp. rozšírenie študijných programov v spolupráci so
zahraničnými univerzitami
Kód ITMS: 26110230065
Rozvoj medzinárodnej spolupráce za účelom transferu
a implementácie výsledkov výskumu a vývoja do vzdelávacích
programov
Kód ITMS: 26110230085
Podpora zvyšovania kvality vzdelávania na Fakulte záhradníctva a
krajinného inžinierstva SPU v Nitre
Kód ITMS: 26110230094

Pozícia
SPU

Projektový manažér

Pracovisko

žiadateľ

doc. Ing. Ján Brindza, CSc.

partner

Realizácia
od

do

FAPZ

02/2011

10/2013

doc. Ing. Dušan Igaz, PhD.

FZKI

10/2010

03/2013

partner

doc. RNDr. Dana Urminská, PhD.

FBP

09/2010

05/2013

žiadateľ

Ing. Danica Vraniaková

Rektorát

09/2010

08/2013

žiadateľ

Ing. Vladimír Baláž

Rektorát

10/2012

12/2013

partner

doc. Ing. Radoslav Židek, PhD.

FBP

03/2012

04/2014

žiadateľ

prof. Ing. Magdaléna
Lacko-Bartošová, CSc.

Rektorát

08/2010

04/2013

žiadateľ

prof. RNDr. Zdenka Gálová,CSc.

Rektorát

01/2012

12/2013

žiadateľ

doc. Ing. Iveta Zentková, PhD.

FEM

01/2012

12/2013

žiadateľ

doc. Ing. Iveta Zentková, PhD.

FEM

01/2013

12/2015

žiadateľ

prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.

FEŠRR

04/2013

03/2015

žiadateľ

Ing. Klaudia Halászová, PhD.

FZKI

10/2013

9/2015

Aktualizácia návrhu verejných prác za roky 2011-2015
Názov práce
P.č. (aktualizovaný
názovpráce)

rok
rok
zahájenia ukončenia

predpokladané náklady
(€)
Spolu

z toho
stavebné

13

Plyn Z, T rozvody

2008

2008

33 193,92

15

P - zateplenie,
okná, dvere

2009

2009

99 581,76

16

Mariánska rek. podchod

2009

2009

49 790,88

46 471,49

17

Mariánska parkovisko

2009

2009

33 193,92

5 974,91

19

SlPK - II. etapa,
výučbové
priestory

2009

2011

2 655
513,51

2 522
737,83

2010

2010

497 908,78

2011

2012

995 817,57

962 623,65

2011

2012

663878,37

653920,2

21

22

Mariánska zateplenie,
strecha,
kotolňa
M pavilón strecha,
zateplenie
obvodového
plášťa, okná

Rekonštrukcia
vnútorných
24 priestorov
Quatro - TF

Investičný náklad, rok realizácie

2007

2008

2009

2010

2011

2012

10 959,08

316,67

Vyhodnotenie

2013

2014

2015

investícia sa presúva na roky 2014
- 2015

21 918,17

výmena okien sa bude realizovať
ako aktivita projektu ŠF EÚ
podaného v rámci výzvy OPVaV2011/5.1/05-SORO

350 000,00

vypúšťa sa
, budova na Mariánskej ulici je
navrhnutá na odpredaj

49 791,00

vypúšťa sa
, budova na Mariánskej ulici je
navrhnutá na odpredaj

33 194,00

1 327 000

realizácia sa presúva do roku 2015

vypúšťa sa
, budova na Mariánskej ulici je
navrhnutá na odpredaj

497 909,00

investícia sa realizuje v rámci
projektu AgroBioTech

599 500,00

1 000,00

330
939,18

331 939,18

investícia sa čiastočne realizuje
v rámci projektu AgroBioTech

Názov práce
P.č. (aktualizovaný
názovpráce)

rok
rok
zahájenia ukončenia

predpokladané náklady
(€)
Spolu

z toho
stavebné

Investičný náklad, rok realizácie

2007

2008

2009

2010

2011

2012

331 940,00

331 939,00

331 939,00

Vyhodnotenie

2013

2014

2015

26

Areál školy rozvody, plyn,
tel., voda

27

Račková dolina
- zateplenie,
okná, balkóny

2012

2013

663879

265 552,00

28

Mariánska rek. domčeka

2010

2010

82 985

82 985,00

29

Rek. WC - A, Z,
T, CH

2010

2011

232 357

2010

2010

182 567

182 567,00

investície sa presúva do roku
2015

2010

2010

265 551

265 551,00

investícia sa presúva z roku 2010
na 2015

30

33

FZKI - sklad
Zobor
(rekonštrukcia
budovy na
cvičebne)
Rek.
hydraulického
lab. FZKI

2010

2012

995818

34

Oprava
parkovísk v
campuse

2010

2011

331 940

35

Žalúzie TF

2011

2011

165 970

36

Prepojenie Q s
areálom školy

2011

2011

99 582

38

39
40

Rek.
výmenníkových
staníc
Klimatizácia
Farská
Klim. sklad
ovocia

2011

2013

1 991 635

2012

2012

165 970

2013

2014

265 551

200 000,00

z obdobia 2010 - 2012 sa investícia
presúva na roky 2013 - 2015
prebehla výmena okien v celkovej
výške 23 850,- €
v roku 2014 je naplánovaná
rekonštrukcia kotolne vo výške
30 000,- €
vypúšťa sa
, budova na Mariánskej ulici je
navrhnutá na odpredaj

398 327,00

zrealizovaná rekonštrukcia
v pavilónoch A a Z v celkovej výške
23 765, 08 €

632 000,00

parkovisko pred aulou – v celkovej
výške 19 395,70 €

60 000,-

165 970,0
49 582,00

663 878,00

663 879,00

investícia sa presúva do roku 2014
50 000,00

investícia sa presúva do roku
2014-15

663 878,00

budujú sa samostatné kotolne,
výmenníková stanica pre Mpavilón bola zrekonštruovaná
v sume95 919,52 €
výmenníková stanica ŠD Mladosť
23 893,20 €

165 970,00

investícia sa presúva do roku 2015
132 776,00

investícia sa presúva do roku 2015

Názov práce
P.č. (aktualizovaný
názovpráce)

rok
rok
zahájenia ukončenia

Spolu

42

Quatro TF rekonštrukcia
kanalizácie a
statika budovy

2012

44

Kanalizácia
Hospodárska
ul.

2011

45

Kotolňa ŠD
Mladosť

2010

46

47

rekonštrukcia
výťahov ŠD
Mladosť
vybudovanie
kotolne ŠD A.
Bernoláka, časť
Nová Doba

predpokladané náklady
(€)

2012

2011

z toho
stavebné

Investičný náklad, rok realizácie

2007

2008

2009

2010

2011

50 000

2012

Vyhodnotenie

2013

2014

2015

prebieha realizácia v rámci
projektu AgroBioTech

50 000,00

15 000,00

15 000,00

investícia bola zrealizovaná

240 000,00

240 000,00

zrealizované v celkovej výške
272 905,- €

2013

197 000,00

197 000,00

2013

640 000,00

640 000,00

prebieha proces verejného
obstarávania
investícia sa bude realizovať ako
aktivita projektu ŠF EÚ podaného
v rámci výzvy OPVaV-2011/5.1/04SORO
investícia sa bude realizovať ako
aktivita projektu ŠF EÚ podaného
v rámci výzvy OPVaV-2013/5.1/05SORO

48

výmena okien
v pavilóne A, Z

2013

1 530 000,0

1 530 000,0

49

výmena okien
v pavilóne E, T,
Ch, P, Aula

2014

1 530 000,0

2 100 000,0

2013

693 000,00

693 000,00

2013

143 000,00

143 000,00

zrealizované v celkovej výške
125 651,20 €

410 000,00

zrealizované v celkovej výške
233 441,70 €

50

51

zateplenie
obvodových
konštrukcií ŠD
Mladosť –
bloky A, B
rekonštrukcia
sociálnych
zariadení
v pavilóne S

52

vykurovanie ŠD
Mladosť

2013

410 000,00

53

čiastočná
rekonštrukcia
budovy na
Hospodárskej
ulici

2013

1 035 000,0

1 035 000,0

prebieha proces verejného
obstarávania

prebieha projektová príprava a
proces verejného obstarávania

Názov práce
P.č. (aktualizovaný
názovpráce)

rok
rok
zahájenia ukončenia

predpokladané náklady
(€)
Spolu

54

rekonštrukcia a
zateplenie
obvodového
plášťa pavilónu
RI

2013

55

vybudovanie
Kaviarne SPU

2013

180 000,00

56

Zateplenie
obvodových
plášťov
pavilónov E, A,
Z, T, CH

2015

3 500 000,0

57

Rekonštrukcia
budovy ŠVaPÚ

2014

500 000,00

58

59

60

Rekonštrukcia
spoločenskej
sály
Oprava fasády
budovy na
Tulipánovej
ulici
Výmena okien
KZaO FZKi

z toho
stavebné

Investičný náklad, rok realizácie

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Vyhodnotenie

2013

2014

2015

790 000,00

prebieha verejné obstarávanie

180 000,00

SPU má stavebné povolenie

3 500 000,0

700 000,00

2015

nová investícia

nová investícia

300 000,00

nová investícia

2014

20 000,00

nová investícia

2014

9 500,00

nová investícia

