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1. Umelecké súbory a záujmové krúžky študentov Slovenskej 
poľnohospodárskej univerzity v Nitre v číslach za rok 2019 

 

 

 

Celkový počet aktívnych členov v jednotlivých umeleckých krúžkoch na SPU v Nitre bol 179  

v roku 2019 a oproti roku 2018 za mierne znížil o 8 členov (4%).  

 

Celkový počet aktívnych členov – študentov SPU v Nitre v jednotlivých umeleckých krúžkoch 

predstavoval  120  v roku 2019 a oproti roku 2018 za zvýšil o 15 členov (14%). Nárast počtu 

študentov bol zaznamenaný vo folklórnom súbore Zobor, Sokoliarskom krúžku a v Spolku 

mládeže ČK pri SPU v Nitre. 
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Celkový počet aktívnych členov – absolventov SPU v Nitre bol v  jednotlivých umeleckých 

krúžkoch 23 v roku 2019 a oproti roku 2018 za znížil o 15 členov (40%). Pokles počtu 

absolventov v členskej základni krúžkov bol zaznamenaný vo folklórnom súbore Zobor a v 

Spolku mládeže ČK pri SPU v Nitre. Môžeme konštatovať, že sa v minulom roku podarila 

generačná obmena aktívnych členov v krúžkoch, kedy skupinu absolventov SPU v Nitre 

nahradili súčasní študenti SPU v Nitre. 

 

Prehľad miestností a priestorov, ktoré využívajú jednotlivé umelecké súbory a záujmové 

krúžky  SPU v Nitre 

Folklórny súbor ZOBOR spoločenská miestnosť ŠD Mladosť  

Divadielko na Osmičke suterén ŠD 

Poľovnícky krúžok BUTEO ŠD Mladosť suterén 

Internátne televízne štúdio Mladosť ŠD Mladosť 1.p. 

Erasmus Student Network Nitra ŠD AB  2.p. 

Vysokoškolské biblické hnutie - VBH Nitra ŠD Nová Doba 6.p. 

Spolok mládeže Slovenského červeného kríža ŠD Nová Doba 7.p. 

Kynologický krúžok  Koterce v objekte psiarne 

Sokoliarsky krúžok  
rehabilitačná stanica dravcov a sov  
pri Centrálnej kotolni 
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2. Folklórny súbor ZOBOR 

 

Folklórny súbor ZOBOR bol založený v roku 1956 ako Súbor piesní a tancov pri Vysokej škole 

poľnohospodárskej v Nitre. Súbor tvorí tanečná, spevácka a hudobná zložka a jeho členmi sú 

prevažne študenti a absolventi oboch nitrianskych univerzít. Zriaďovateľom je Slovenská 

poľnohospodárska univerzita v Nitre, ktorá zároveň súboru poskytuje materiálnu a ideovú 

záštitu. Dramaturgická línia súboru sa od roku 1996 orientuje na spracovanie pôvodného 

folklórneho materiálu z okolia Nitry a z tekovskej oblasti formou tematických blokov a je 

doplnená o programové čísla komornejšieho charakteru z iných kultúrnych oblastí Slovenska. 

FS ZOBOR: 

 združuje záujemcov o hudobné, tanečné a spevné prejavy ľudovej tradície, čím 

vytvára priestor pre aktívne a tvorivé využitie voľného času študentov 

 upevňuje a rozvíja vzťah k tradičnej slovenskej kultúre 

 prostredníctvom svojich členov zbiera, spracúva, interpretuje a šíri pôvodný 

folklórny materiál 

 verejnými vystúpeniami a svojou činnosťou doma i v zahraničí popularizuje a šíri 

ľudové umenie, reprezentuje SPU, mesto Nitra a Slovenskú republiku 

 je členom folklórnej únie na Slovensku 

 

Organizačná zložka súboru: umelecký vedúci – Ondrej Debreceni, organizačná vedúca – 

Kamila Ondrášová, tanečný pedagóg – Andrea Dóczyová. 

Opis činností subjektu vo vzťahu k univerzite a fakultám SPU v Nitre v roku 2019 

FS ZOBOR na svoju činnosť využíva pridelené priestory na II. poschodí ŠD Mladosť, 

spoločenskú miestnosť na ŠD Mladosť, a v prípade potreby malú/veľkú telocvičňu SPU. 

Momentálne v súbore pôsobí 57 členov (z toho 17 sú študenti SPU, a 12 sú absolventi SPU).  

FS ZOBOR sa pravidelne zúčastňuje univerzitných podujatí ako je Otvorenie akademického 

roka, Zlatá promócia, udeľovanie titulu Dr. h.c., a organizačne sa spolupodieľa na príprave 

podujatia Vianočný dar. Súbor takisto vystupuje na konferenciách organizovaných 

univerzitou, resp. jednotlivými fakultami SPU, a podujatiach pre študentov (lámačky, 

piatakovice, Slovak night pre zahr. študentov).  

Opis činností subjektu vo vzťahu k externému prostrediu v roku 2019 

V roku 2019 absolvoval FS ZOBOR 30 vystúpení, z toho 4 v zahraničí. Tradične sa zúčastnil 

medzinárodného festivalu vysokoškolských folklórnych súborov - Akademický Zvolen 2019 , 

kde získal cenu za vokálny a inštrumentálny prejav. V lete sa súbor absolvoval 5-dňový 

zahraničný zájazd (medzinárodný folklórny festival CIOFF) v meste Horishni Plavni na 

Ukrajine.  



Hlavnou náplňou FS ZOBOR v roku 2019 bolo rozširovanie repertoáru v rámci prípravy na 

výročie súboru (2021). V spolupráci s externými pedagógmi boli vytvorené nové choreografie 

z oblasti Telgártu (15 min) a Rejdovej (8 min).  

Súbor absolvoval jarné a jesenné 3-dňové sústredenia, ktoré boli zamerané na prípravu a 

nácvik týchto nových programových tanečno-hudobných blokov. Sústredenia mali formu 

vzdelávacej aktivity, kde sa členovia súboru oboznámili so špecifikami oboch kultúrnych 

oblastí formou prednášok a workshopov priamo v danej oblasti. Prednášky a workshopy boli 

zabezpečované v spolupráci s externými odbornými pedagógmi, resp. lektormi. 

Jesenné sústredenie a vznik choreografie z Rejdovej boli financované z prostriedkov 

získaných z Fondu na podporu umenia vo výške 11000 EUR. 

V roku 2019 začalo byť aktívne aj založené občianske združenie Pro Zobor SPU, ktorého 

hlavnou náplňou je vytvárať odborný a organizačný rámec pre činnosť FS ZOBOR. Združenie 

úspešne realizovalo dva projekty vzdelávacích aktivít pre členov súboru a jeden projekt 

zahraničnej mobility. 

 
Plánované činnosti subjektu v roku 2020 
Hlavnou náplňou FS ZOBOR počas roku 2020 je príprava na 65-te výročie súboru, ktoré sa 
bude konať v roku 2021. Cieľom je vytvorenie novej choreografie z oblasti Tekova v trvaní 15 
minút. 

1. Jarné sústredenie v Radave (19. – 22.3.2020) 
2. Medzinárodný folklórny festival Myjava 2020 (19. – 21.6.2020) 
3. Účasť na Akademickej Nitre 2020: súťažná prehliadka, otvárací ceremoniál, 

sprievod, galaprogram 
4. Účasť na medzinárodnom folklórnom festivale CIOFF „Folk Cinfaes v meste 

Cinfaes, Portugalsko (31.7. – 10.8.2020) 
5. Leto 2020: vystúpenia na rôznych podujatiach v rámci SR 
6. Jesenné sústredenie: nová tvorba 
7. doplnenie krojovej základne a jej obnova 
8. zriadenie novej krojárne a kancelárie občianskeho združenia Pro Zobor SPU 

v priestoroch ŠD Mladosť 
 

Hospodárenie subjektu 
● prehľad skutočných celkových príjmov a výdavkov – rok 2019 

 
Počas roku 2019 bola činnosť FS ZOBOR financovaná nasledovne: 
 
Príjmy  38 457,69 EUR 

Výdavky 35 851,08 EUR 

 
V roku 2020 tvorili príjmy súboru celkovo 38457,69 EUR. Prvá časť príjmov bola získaná na 
základe úspešných projektových návrhov: dotácia z SPU (3 projektové návrhy), grant získaný 
z Fondu na podporu umenia, grant z Raiffeisen banky (FS ZOBOR bol výherca v hlasovaní). 
Ďalšiu časť tvoria príjmy z vystúpení a príspevky z 2%.  



 
 

Príjmy (zdroj) Suma (EUR) 

Príspevok z SPU 7287 

Projekt: Fond na podporu umenia 11000 

Projekt: Raiffeisen (Gesto pre mesto) 1000 

Projekt: Nadácia Volkswagen 300 

2% z daní 1919,31 

Vystúpenia 9180 

Skladačka zahr. zájazd (200 EUR/osoba) 5260 

Presuny OZ 1550 

Vratka Ticketportal (výročie 2016) 756,18 

Vratka doprava (Kolíňany) 205,20 

SPOLU 38457,69 

 
V roku 2019 bola najväčším výdavkom pre FS ZOBOR realizácia 2 sústredení, nákup krojových 
súčiastok a takisto aj účasť na zahraničnom festivale v Ukrajine. Ďalšie výdavky boli spojené 
s dopravou na vystúpenia, obnovou krojových súčiastok a s ostatnými prostriedkami 
potrebnými pre chod súboru. 
 
Výdavky – dotácia SPU Suma (EUR) 

10 ks klobúky (Telgárt) 462 

10 ks klobúky (Poluvsie) 520 

Kroje Poluvsie 3345 

20 ks čižmy 2960 

SPOLU 7287 

 
 

Výdavky – vlastné/ostatné zdroje Suma (EUR) 

Sústredenie Telgárt (ubytovanie, strava) 2959 

Sústredenie Telgárt (lektori) 1665 

Sústredenie Rejdová (ubytovanie, strava) 1646,60 

Sústredenie Rejdová (lektori) 2530 

Nová tvorba: choreografia Rejdová 640 

Websupport (www stránka) 38,72 



Letenky (zahr. zájazd)  6123,50 

Poplatok - zahr. zájazd 250 

Doprava (vystúpenia/sústredenia) 5064,60 

Nákup čižiem + oprava 2342 

Nákup krojových súčiastok (kožušteky) 350 

Vedenie účtov OZ 166,18 

Členské CIOFF 40 

Odmeny pre členov 950 

Nákup karimatiek 174 

Ostatné (darčeky, čistiace prostriedky, 
ozvučenie, overenie u notára, vložné,...) 

744,48 

Presuny medzi OZ 1550 

Honorár hudba 1330 

SPOLU 28564,08 

 
Plánované príjmy (univerzitné a mimo univerzitné ) a výdavky – rok 2020 

 
Príjmy: 

1. vystúpenia 
2. podpora z FPU: príspevok na mobilitu 
3. podpora z FPU: príprava 65. výročia založenia FS ZOBOR 
4. podpora z Ministerstva kultúry: nová tvorba 
5. podpora z Nadácie Volkwagen: zakúpenie krojového vybavenia 
6. podpora z dotácie Mesta Nitra: príprava 65. výročia založenia FS ZOBOR 
7. podpora z dotácie VÚC Nitra: príprava 65. výročia založenia FS ZOBOR 
8. podpora z SPU: nová tvorba 
9. skladačka členov súboru na letenky na zahraničný festival 
10. 2% 

 
Výdavky: 

1. sústredenie jar 2020: cesta (300 EUR), ubytovanie + strava (2700 EUR) = 3000 EUR 

2. nákup krojových súčiastok: 9ks kožuštek Rejdová (550 EUR/ks) = 4950 EUR 

3. terénny výskum pre účely zozbierania materiálu na novú choreografiu (250 

EUR/lektor) = 500 EUR 

4. vytvorenie novej choreografie z oblasti Tekova v trvaní 15 min (80 EUR/min) = 1200 

EUR 

5. medzinárodný folklórny festival v Portugalsku: letenky (cca 480 EUR/osoba) = 14000 

EUR 

6. sústredenie jeseň 2020: cesta (300 EUR), ubytovanie + strava (2700 EUR) = 3000 EUR 

7. zakúpenie mobilných zrkadiel do spoločenskej sály: 4ks (4x1000 EUR) 

 



Informácia o použití finančnej dotácie na projekty 
 

V roku 2019 získal FS ZOBOR podporu z SPU na 3 projekty: nákup čižiem, nákup krojových 

súčiastok z Poluvsia, nákup krojových súčiastok z Telgártu.  

 

Prospešnosť pre študentov, propagácia SPU, zapojenie študentov: 

FS ZOBOR absolvuje ročne cca 35 vystúpení a preto je potrebné obnovovať folklórnu obuv, aj 

vzhľadom na každoročný nábor nových členov. Pri tvorbe nových programových čísel je 

takisto potrebné doplňovať a rozširovať krojový park. Vďaka podpore môže súbor zabezpečiť 

pre členov zodpovedajúce pracovné podmienky. Tým predpokladáme zvýšenie 

interpretačných kompetencií členov súboru, zvýšenie záujmu o tradičnú ľudovú kultúru 

a spolupodieľanie sa na jej uchovávaní. 

FS ZOBOR propaguje SPU ako svojho zriaďovateľa na svojej webovej stránke 

(www.fszobor.sk), na svojej Facebook stránke (www.facebook.com/fszobor/), na Twitter-i 

(twitter.com/fsZOBOR) a Instagrame (#fszobor). FS ZOBOR zároveň uvádza SPU v Nitre ako 

svojho zriaďovateľa a podporovateľa na všetkých vlastných tlačovinách, počas všetkých 

vystúpení, súťaží a folklórnych festivalov doma i v zahraničí. Folklórny súbor ZOBOR 

reprezentuje SPU v Nitre na všetkých podujatiach od svojho založenia v roku 1956. 

V súbore momentálne pôsobí množstvo študentov SPU, ktorí sa aktívne zúčastňujú 

vystúpení, tréningov, podieľajú sa na tvorbe nových choreografií, čím sú priamo účastní 

projektov podporených SPU.  

Prínos pre súbor 

Skompletizovaním krojového parku FS ZOBOR zvyšuje svoj interpretačný potenciál a 

zaraďuje sa medzi ostatné moderné univerzitné folklórne súbory. 

 

Rôzne 

1. zabezpečiť bezplatné ubytovanie pre členov súboru počas letných mesiacov 
na internáte podľa potreby (pred/po vystúpeniach) 

2. vyhlásiť výzvu na podávanie projektov na podporu z SPU včas, aby vzhľadom 
na časovú náročnosť a prípravu, mohli byť do konca roka tieto projekty 
ukončené 

3. udeliť motivačné štipendium študentom SPU po 1. roku členstva v súbore + 
udeliť odmeny vedeniu súboru 

4. pri ukončení štúdia naďalej na návrh vedenia súboru vyzdvihnúť aktivitu člena 
súboru pri záverečnej promócii pripraviť návrh spolupráce pri organizovaní 65. 
výročia založenia Folklórneho súboru ZOBOR (2021) 

 

 

 

 

 



3. Divadielko na Osmičke 

História a charakteristika 

Divadielko na Osmičke je univerzitný divadelný súbor, ktorý od roku 1973 združuje 

divadelných nadšencov z radov študentov našej univerzity. Patrí medzi najstaršie 

vysokoškolské súbory na Slovensku a počas svojej dlhej histórie získal množstvo ocenení.  

 

Aktivity  

V roku 2019 uviedli obnovenú premiéru predstavenia Kajco autora Henricha Fačkovca, ktoré 

sa uskutočnilo v rámci Nitrianskych univerzitných dní 2019. Zimný semester sa niesol v 

znamení nacvičovania kolied, s ktorými sa prezentovali v rámci podujatia Vianočný deň FEM 

a na jednotlivých pracoviskách SPU. V roku 2019 využili možnosť čerpania finančných 

prostriedkov v rámci projektu na podporu aktivít, pričom získali podporu vo výške 1100 EUR. 

Z tejto čiastky využili sumu 860 Eur, ktoré boli použité na nákup divadelných reflektorov, 

stojanov na reflektory a stojanov na mikrofóny. Nová technika prispeje k zvýšeniu technickej 

úrovne našich predstavení. 

 

Plánované činnosti a podujatia do budúcna  
Plánovanými aktivitami na rok 2020 sú: príprava nového predstavenia, s ktorým by sa radi 

predstavili nielen pred študentmi SPU, ale aj v rámci rôznych festivalov a nábor nových 

členov.  

 

Najväčším problémom pre Divadielko na Osmičke je v súčasnosti nevyhovujúce priestorové 
zabezpečenie. Členovia súboru sa schádzajú v malej miestnosti v ŠD Mladosť, ktorý zároveň 
slúži ako sklad techniky, kostýmov, rekvizít, hudobných nástrojov, skúšobňa pre hercov a 
hudobníkov. 
 

 

4. ERASMUS študentská sieť - Erasmus Student Network 

 

Erasmus Student Network Slovenská republika o.z. (ESN Slovensko) je nezisková študentská 

organizácia. Hlavným cieľom ESN je zastupovať zahraničných študentov na Slovensku, a teda 

poskytovať možnosti prispievajúce ku kultúrnemu porozumeniu a osobnému rozvoju v rámci 

hesla „študenti pomáhajú študentom“. Každý rok prichádza na Slovensko približne 2 000 

zahraničných študentov. ESN Slovensko sa snaží o to, aby každý študent prežil najlepšie 

zážitky svojho života práve na Erasme. ESN organizuje výlety, sociálne, športové a kultúrne 

aktivity, party, súťaže, stretnutia a ďalšie. ESN Slovensko je poradným orgánom Slovenskej 

akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC).  

ESN SUA je najstaršou a najväčšou z 2 sekcií, ktoré v súčasnosti pôsobia v Nitre. Priemerný 

počet prichádzajúcich študentov cez program Erasmus+ je približne 120 ročne a tento počet 

sa v posledných rokoch zvyšuje. Hlavným cieľom sekcie ESN na SPU je poskytovať servis 

systému „Buddy“ a ďalšie spoločenské aktivity. Počas existencie ESN sekcie sa usporiadalo 

množstvo výletov a spoločenských podujatí, ktoré boli úspešné a ocenené aj našimi 



študentmi Erasmus. Všetci členovia ESN SUA Nitra sú vždy pripravení pomôcť. Najdôležitejšie 

je cítiť ESN SPIRIT. 

Účel a poslanie krúžku 

Obohatenie spoločnosti prostredníctvom zahraničných študentov. ESN je kľúčovou 
dobrovoľníckou študentskou organizáciou v medzinárodnom vysokoškolskom vzdelávaní v 
Európe. Poskytuje príležitosti na kultúrne porozumenie a osobný rozvoj na základe princípu 
„študenti pomáhajú študentom“. 

Opis činností subjektu vo vzťahu k univerzite a fakultám SPU v Nitre v roku 2019 

1. Organizovalo sa s pani Mgr. Kunovou podujatie dňa 19. 3. 2019. „Chceš ísť na stáž? 

Tak poď!“ Rozprávalo sa o možnostiach stáží a bývali stážisti rozprávali o ich 

skúsenostiach. 

2. Išlo o podujatie pre budúcich stážistov, ktorí sa mohli pýtať študentov, ktorí 

absolvovali stáž a majú už skúsenosti. 

 ESN spolupracuje najmä s Kanceláriou zahraničných vzťahov 

 Činnosť ESN odľahčuje Kancelárií zahraničných vzťahov, najmä počas prvých 
týždňov pobytu zahraničných študentov v Nitre, a snaží sa zariadiť základné 
potreby zahraničných študentov po ich príchode, pomoc pri vybavovaní víz, pri 
návšteve nemocnice, vybavovanie dokumentov na univerzite (študentská karta, 
internet) a snaží sa riešiť iné vzniknuté problémy 

 Pravidelne sa zapája do podujatí organizovaných univerzitou, či už členovia, ale 
takisto zapája zahraničných študentov. 

 Aktívne propaguje štúdium v zahraničí ako aj jednotlivé mobility a poskytuje 
študentom praktické informácie počas informačných stretnutí, náborov, či 
celkovo pri svojich jednotlivých aktivitách. 

 Spolupodieľa sa na organizácii projektu Mini-Erasmus na SPU pre študentov zo 
stredných škôl. 

 Spoluorganizovali podujatie „Erasmus village“, ktorý je každoročne organizovaný 
pod záštitou kancelárie zahraničných vzťahov. 

 

Opis činností subjektu vo vzťahu k externému prostrediu v roku 2019 

 Reprezentácia SPU na zahraničnom podujatí Erasmus Student Network (ESN) na 
podujatí AGM Thessaloniki 2019. Cieľom boli voľby nových stanov. 

 Celoslovenské stretnutie ESN z celého Slovenska v Nitre aj so zahraničnými 
hosťami. Príhovor hovoril aj Drhc. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. Na stretnutí sa 
preberala budúcnosť ESN Slovakia, ako aj nové stanovy v organizácií. 

 

Plánované činnosti subjektu v roku 2020 

 Opis činností subjektu vo vzťahu k SPU v Nitre  



 Uskutočňovanie podujatí pre zahraničných študentov (ukázanie mesta, pomoc s 
nemocnicou, políciou, príchodom na Slovensku, pomoc v škole, vytvorenie 
podujatí ako sú prezentácie o krajinách z ktorých študenti pochádzajú, alebo 
zábavne programy ako karaoke) 

 1-dňová exkurzia pre zahraničných študentov po Slovensku 

 Erasmus village v školskom roku 2020/2021  

 Opis činností subjektu vo vzťahu k externému prostrediu  

 Reprezentácia SPU na zahraničnom podujatí Erasmus Student Network (ESN) na 
podujatí AGM Linköping 2020. 

 

Hospodárenie subjektu 
 

Typ podujatia 
Počet 
osôb 

Cena za osobu Cena spolu 

NP 5 55.00€ 275.00 

Mini NP 5 55.00€ 275.00€ 

Erasmus 
Village pod 
Aulou SPU 

    80.00€ 

NP 5 55.00€ 275.00€ 

Mini NP 5 55.00€ 275.00€ 

AGM 1 250.00€ 250.00€ 

Poplatok za 
ESN 

- 150.00€ 150.00€ 

Tlač 
dokumentov, 

plagátov 
- 100.00€ 100.00€ 

Christmas 
dinner 
(december) 

- 500.00€ 500.00€ 



Poplatok  za  
stravu  na  NP  

v Nitre 
- 500.00€ 500.00€ 

 SPOLU 2,680.00 € 

 

 

 plánované príjmy (univerzitné a mimo univerzitné ) a výdavky – rok 2019/2020

Typ podujatia Počet osôb 
Cena  za 
osobu 

Cena 
spolu 

Informácia 

NP jeseň 5 €55.00 €275.00   

Mini NP 3 €55.00 €165.00   

MYCM (jeseň)* 5 €40.00 €200.00   

Erasmus Village - - €50.00   

NP jar 5 €55.00 €275.00   

ESN karty - €150.00 €150.00   

Mini NP 3 €55.00 €165.00   

MYCM (jar)* 5 €40.00 €200.00   

AGM 2 €250.00 €500.00   

Poplatok ESN - €150.00 €150.00   

Tlač dokumentov, plagátov - €100.00 €100.00 nákupy  na  podujatie  -  rozlúčka  so  



ESN SUA nečerpala v roku 2019 z dotácie na organizačnú podporu ďalších športových aktivít a na 

kultúrnu činnosť študentov SPU. 

 

5. Vysokoškolské biblické hnutie - VBH Nitra 

Vysokoškolské biblické hnutie je občianske združenie, ktoré pracuje na Slovensku od roku 
1991. Združuje kresťanov, ktorí prijímajú a vyznávajú Božie pravdy a sú spojení so školským 
a akademickým prostredím.   
 
Organizuje aktivity 
- skupinky - pravidelné stretnutia, každú stredu o 19:10 
- spoznávacie stretnutia - film, čaj, spoločný čas vonku, atď. 
- prednášky pre študentov 
- diskusie na rôzne témy 
 

Miesto pôsobenia  

Miesto: ŠD Nová Doba, Tr. A. Hlinku 38, 949 01 Nitra 

Miestnosť: Éter klub, klubovňa na 6. poschodí  
 

študentmi,  toto 

podujatie  sa  nemusí  ani  uskutočniť,  takže  
ide  len  o 

predpoklad, ako sme mali rozlúčkovú večeru 
v zimnom 

semestri 2018, v letnom semestri sme nemali 
žiadne 

Gala evening * (december) - €500.00 €500.00 
rozlúčkové podujatie, preto sa tieto podujatia 
nemusia uskutočniť vôbec. 

Barbecue goodbye (apríl) - €500.00 €500.00 

nákupy  na  podujatie  -  rozlúčka  so  
študentmi,  toto 

podujatie  sa  nemusí  ani  uskutočniť,  takže  
ide  len  o 

predpoklad, ako sme mali rozlúčkovú večer v 
zimnom 

semestri 2018, v letnom semestri sme nemali 
žiadne 

rozlúčkové podujatie 

SPOLU €3 080.00 
Bez akcii ktoré neboli/nebudú organizované 

2165.00 € 



VBH spolupracuje s viac ako 150 podobnými hnutiami v zahraničí, združenými v IFES  

(INTERNATIONALFELLOWSHIP OF EVANGELICAL STUDENTS). 

- IFES nie je organizácia, ktorá by VBH zhora dirigovala, ale je to v plnom zmysle 
slova spoločenstvo autonómnych hnutí pracujúcich na školách a univerzitách po 
celom svete. 

- Vysokoškolské biblické hnutie je spolupracujúcou organizáciou Ekumenickej rady 
cirkví v Slovenskej republike, svoje aktívne zastúpenie má aj v Mládežníckej komisii 
Ekumenickej rady cirkví v SR. 

- Činnosť VBH je financovaná z dobrovoľných príspevkov a darov. 
- V Bratislave (Legionárska 2) slúži verejnosti kníhkupectvo Jonatán s bohatou ponukou 

hodnotnej literatúry, slovenských i zahraničných audio a videokaziet a CD. 
 

Poslaním VBH je združovať, zakladať a podporovať študentské kresťanské skupinky tak, aby 
sa naplňovali stanovené ciele. 
 
Významné aktivity za posledné obdobie: 

- Boh&Sex (Marec 2019) 
- Ugriluj si kresťana (Apríl 2019) 
- Filmový večer (Október 2019) 
- Večer spoločenských hier (November 2019) 
- Vianočný večierok (December 2019) 

 
Realizované a plánované činnosti a podujatia  
Priebeh stretnutí v roku 2020 ešte nie je naplánovaný. Budú prebiehať pravidelné stretnutia 
každú stredu. V pláne je opäť usporiadať Filmový večer a aj iné aktivity. 
 
 

6. Miestny spolok červeného kríža SČK pri SPU v Nitre 

 
Popis 
MS SČK pri SPU v Nitre je skupina študentov a absolventov univerzity, ktorí sú zapálení pre 

pomoc iným. Spolok má za sebou niekoľko kurzov, praktických skúseností, tréningov a súťaží, 

ktoré sa týkajú prvej predlekárskej pomoci. SČK má záujem šíriť informácie medzi študentov 

a pedagógov univerzity, odovzdávať svoje vedomosti ďalej. SČK vznikol 16.1.2003. 

Aktivity mimo univerzity: 
V roku 2019 

- 2. miesto na celoslovenskej súťaži dospelých v poskytovaní prvej predlekárskej 
pomoci –  Memoriál MUDr. Vladimíra Harineka 

- 4. miesto na súťaži Lešť 2019 – zameranú na: Organizáciu zásahu pri nehodách s 
hromadným postihnutím osôb 

- 3. miesto na súťaži Prvá pomoc pre všetkých (súťaž na UKF) 
- Účasť na súťaži Rescue Žilina 
- Dobrovoľnícka činnosť vrámci územného spolku SČK Nitra 

 



Aktivity vrámci univerzity:  
- 3x ročne Kvapka krvi – odberu krvi sa zúčastňuje 60-100 študentov a zamestnancov 

(60-100 počas 1 odberu) 
- 2x ročne zbierka šatstva pre rôzne cieľové skupiny – apríl, november (najmä útulok 

pre jednotlivcov s deťmi, azylový dom pre bezdomovcov) 
- Bezplatné kurzy prvej pomoci pre študentov VŠ (v roku 2019 prihlásených 18 

študentov) 
- Dozor na podujatiach organizovaných univerzitou (Ples, lámačky, piatakovice, 

športové súťaže, iné aktivity) a mestom Nitra (Mikuláš, športové podujatia, koncerty, 
reprezentácia univerzity tričkami s názvom miestneho spolku) 

- Prezentácia univerzity študentom SŠ na súťaži družstiev prvej pomoci stredných škôl, 
ktorá sa realizuje v areáli našej univerzity (apríl – máj) 

 
Plánované aktivity na rok 2020: 

- 3x ročne Kvapka krvi (február, apríl, november) 
- 2x ročne zbierka šatstva (apríl, november) 
- Bezplatné kurzy prvej pomoci pre študentov VŠ, zamestnancov univerzity 
- Dozor na podujatiach 
- Súťaž prvej pomoci pre stredoškolákov v areáli univerzity so stanovišťom týkajúcim sa 

prezentácie univerzity (a konkrétnej fakulty) – apríl 2 020 
- V prípade záujmu je možné v areáli školy zrealizovať aj súťaž PP základných škôl – 

apríl 2 020 
- Účasť na súťažiach 
- Lešť 2020 – Poučme sa z minulosti 
- Memoriál MUDr. Vladimíra Harineka 
- Roskoš Rescue (ČR) 
- Žilina Rescue 
- Prvá pomoc pre všetkých (UKF) 

Hospodárenie subjektu: 
Nákup členských známok: 16 ks x 1 € si platí každý člen. 

Nákup obväzového materiálu, diek, resuscitačných figurín, lekárničiek s náplňou, cvičný 

defibrilátor, pulzný oximeter, dlahy – dotácia SPU – 1 606,14 € 

   

Plánované príjmy: Dotácia SPU 



 

Projekt: Prednášky prvej pomoci (PP) 
Na prednášky sa prihlásilo 18 študentov, ktorí navštevovali prednášky prvej pomoci – 8 

stretnutí x 90 minút, kde sa naučili teoreticky aj prakticky poskytnúť prvú pomoc. Pri 

prednáškach si mohli svoje kompetencie rozšíriť tiež členovia, ktorí prednášali a pripravovali 

ukážky poranení. V spätnej väzbe vyjadrili absolventi spokojnosť s prednáškami aj školiteľmi 

z radov študentov. Dve absolventky sa stali členkami záujmového krúžku. Niektorí z 

absolventov majú záujem o ďalšiu spoluprácu. Ozvali sa aj zamestnanci SPU a UKF, že by mali 

o podobné prednášky PP. Preto sa prednášky PP budú realizovať v letnom semestri. Rovnako 

budú prednášky PP aj pre študentov pokračovať v ZS 2020. 

Potreby: 

- prezentácia spolku na úvodoch do štúdia 

- možnosť uverejňovať plagáty na dlhej chodbe na spoločnej nástenke pre krúžky 

- sme vďační za miestnosť na internáte, ktorú máme k dispozícii, bez tejto miestnosti, 

by sme neboli schopní vykonávať našu činnosť 

- sme vďační za dotáciu, funguje sa nám jednoduchšie, tiež sa nám lepšie trénuje a 

ľahšie sa robia ukážky prvej pomoci či už na prednáškach alebo kurzoch. Ak by bola 

dotácia rozdelená podobne v roku 2 020 boli by sme nad mieru spokojní 

 
 

 

 

 

7. Poľovnícky krúžok PK BUTEO 

 
Krátka charakteristika a história  
Poľovnícky krúžok PK BUTEO pôsobí na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre  už 
niekoľko rokov. Vznik nášho krúžku spájame s rokom 2000.  PK BUTEO v úzkom vzťahu 
spolupracuje s KHMHZ na FAPZ, ktorá organizuje spoločné výučbové poľovačky v revíri 
Dvorčany, ktorý sa nachádza na katastrálnom území v okrese Nitra - Dolné Krškany. Hlavnou 
myšlienkou PK BUTEO je zhromažďovať študentov SPU, ktorí majú vzťah k poľovníctvu, no 
hlavne chcú zamerať svoju činnosť na zveľaďovanie a ochranu prírody a udržiavanie 
genofondu zveri žijúcej vo voľnej prírode. Krúžok PK BUTEO založil  Ing. Peter Chudej PhD., 
spoločne s priateľmi s láskou k poľovníctvu. Tri roky po založení  sa začala tradícia 
Poľovníckeho plesu, ktorý je jedným z najobľúbenejších akcii organizovaných pre našich 
študentov. 
 
Aktivity  
V priebehu niekoľkých rokov krúžok zastrešuje viacero zaujímavých akcií pre svojích členov 
a priaznivcov krúžku. Napríklad je to Poľovnícky ples, Kynologický deň či streľby 
v Mojmirovciach na ktoré sú pozvaní aj priatelia z Poľovníckeho krúžku Technickej univerzity 



vo Zvolene. Členovia krúžku sa aktívne zúčastňujú aj na akciách organizovaných SPU, no tiež 
aj na priateľských streleckých súťažiach organizovaných TUZVO v disciplíne M400. Takýmto 
spôsobom udržiava medziuniverzitné vzťahy.  
 
Plánované činnosti a podujatia do budúcna  
V akademickom roku 2019/2020 krúžok plánuje organizáciu Poľovníckeho plesu, 
Kynologického dňa a strelieb, ktoré každoročne prebiehajú na strelnici v Mojmírovciach. A 
účasť na každej poľovačke organizovanej poľovnom revíre Dvočany.  
 

 
 

8. Internátne televízne štúdio Mladosť   

 

Krátka charakteristika a história  
ITŠ Mladosť pôsobí už viac ako 20 rokov. V archíve je ešte veľké množstvo starých VHS kaziet, 
na ktorých sú natočené rôzne študentské akcie. To bolo vlastne aj poslaním krúžku – 
zachytávať ešte v tej dobe na VHS kazety čo sa dialo hlavne vo voľno časových aktivitách. 
Niekedy okolo roku 2013 prevzal krúžok od končiacich študentov súčasný predseda krúžku. 
Bola snaha o vytvorenie „študentskej TV“, ktorá by robila reportáže zo športových, 
spoločenských prípadne fakultných udalostí. Mnohé reportáže sú stále na youtube-ovom 
odkaze - https://www.youtube.com/user/ITSMLADOST/videos . Posledné roky sa o video 
tvorbu starajú súčasný dvaja členovia krúžku. Nakoľko spracovanie reportáži je časovo 
náročné a momentálne sa ťažšie hľadajú študenti, ktorí by sa dobrovoľne tomu venovali. Čo 
je škoda, keďže v dnešnom internetovom svete by sa krátke videa dali jednoducho zdieľať a 
tak vlastne propagovať celú našu univerzitu. 
 
Za posledný rok sme točili, prípadne fotili Vianočný dar, či Imatrikulačný ples. 
 
Plánované činnosti v roku 2020 
• Študentské dni 
• Otvorenie akademického roka 
• Vianočný dar  
 
Hospodárenie subjektu 
• príjem a rovnako aj výdaje 0 € 
 

Momentálne sa využíva iba jedná školská kamera, ostatné sa pracuje na vlastnej technike (či 
už ďalšie kamery, fotoaparáty a počítač na spracovanie). Ak by krúžok však mal 
plnohodnotne fungovať tak by určite potreboval priestorové a technické vybavenie. 

 

 

9. Kynologický krúžok 

 



Účel a poslanie krúžku 
Krúžok združuje študentov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ktorí majú 

záujem o kynológiu. Poslaním krúžku je odovzdávanie si vedomostí navzájom medzi sebou 

a takisto v organizovaní vzdelávacích seminárov so zameraním na rôzne odvetvia kynológie. 

Kynologický krúžok bol založený v roku 2018. Za svojho krátkeho pôsobenia sa do jeho 

fungovania zapojilo cez 30 členov a stihol osloviť svojimi aktivitami študentov našej 

univerzity aj širokú verejnosť. 

Opis činností subjektu vo vzťahu k SPU v Nitre 
- organizácia vzdelávacích seminárov pre študentov a zamestnancov SPU 
- organizácia výberových prednášok 
- aktívna propagácia univerzity na akciách organizovaných SPU (deň otvorených dverí) 
- organizácia propagačných akcií (Kynologický deň) 
- výstavba psiarne pre využívanie členmi Kynologického krúžku SPU 

 

Opis činností subjektu vo vzťahu k externému prostrediu 
- organizácia vzdelávacích seminárov pre verejnosť 
- organizácia výberových prednášok 
- aktívna propagácia univerzity na akciách organizovaných SPU (deň otvorených dverí) 
- organizácia propagačných akcií pre verejnosť (Kynologický deň) 

 
Plánované činnosti subjektu vo vzťahu k SPU v Nitre v roku 2020 

- organizácia vzdelávacích seminárov pre študentov a zamestnancov SPU 
- organizácia výberových prednášok 
- aktívna propagácia univerzity na akciách organizovaných SPU  
- organizácia propagačných akcií 

 

Opis činností subjektu vo vzťahu k externému prostrediu 
- organizácia vzdelávacích seminárov pre verejnosť 
- organizácia výberových prednášok 
- aktívna propagácia univerzity na akciách organizovaných SPU  
- organizácia propagačných akcií pre verejnosť  

 

Hospodárenie subjektu 
- prehľad skutočných celkových príjmov a výdavkov – rok 2019 v eurách (príjmy: +2,90 

členské, výdavky: -1,80 občerstvenie; -16,80 dlažobné kocky 40ks; -8,40 dlažobné kocky 20ks)  
 

- plánované príjmy (univerzitné a mimo univerzitné ) a výdavky – rok 2020 (v €) 
(príjmy: členské, výdavky: -27 kontajner; pomôcky pre fungovanie psiarne (lopata, metla, hadica, 

vysoko-tlakový čistič, reflektor, a pod.) 

Čerpanie z dotácie na organizačnú podporu ďalších športových aktivít a na kultúrnu 
činnosť študentov SPU: 

- prospešnosti pre študentov: dotácie boli využité v plnom rozsahu (3000 €) na 
výstavbu šiestich kotercov v objekte psiarne. Študenti SPU ubytovaní na internáte 
majú možnosť si so sebou priniesť psa, ktorého si môžu umiestniť v koterci.  

- propagácie a vytvárania pozitívneho obrazu SPU v Nitre: v dnešnej dobe rozmachu 
kynológie, kedy sa o toto odvetvie zaujíma čím ďalej viac mladých ľudí je veľmi 



dôležitá podpora tohto koníčka, resp. profesie. Študijný odbor kynológia existuje na 
niekoľkých stredných a vysokých školách na Slovensku aj v zahraničí. Výstavba 
kotercov v areáli univerzity umožní študentom z týchto škôl umiestniť si psa do 
psiarne, na čo priaznivci kynológie pri výbere vysokej školy berú ohľad.  

- zapojenia študentov SPU v Nitre do realizácie projektu: Študenti aktívne propagujú 
a majú v pláne v budúcnosti pozitívne propagovať SPU na rôznych kynologických 
podujatiach. Keď bude otvorená možnosť umiestniť si psa v koterci, očakávame ešte 
aktívnejšiu propagáciu, nakoľko na predvedenie ukážok je potrebné, aby si študenti 
mali kde psa umiestniť.  

- prínos projektu pre súbor alebo záujmový krúžok: V prípade umiestnenia psa 
v koterci je pre členov Kynologického krúžku SPU zrealizovať si spoločné tréningy 
a tak sa ďalej vzdelávať v tomto odvetví nie len teoreticky.  

- Facebooková stránka krúžku:https://www.facebook.com/groups/335373170671396/ 

Fotografia kotercov podporených dotáciou SPU v Nitre 

 



  

 
Požiadavky a potreby 

Radi by sme touto formou poprosili vedenie o možnosť začať objekt psiarne a vybudované 
koterce aktívne využívať. Taktiež by sme radi v objekte začali využívať vodu a elektrinu. 

 

10. Sokoliarsky krúžok  

 

História a charakteristika fungovania krúžku 
V roku 1998 vznikol pri Katedre hydinárstva a malých hospodárskych zvierat SPU v Nitre 

sokoliarsky krúžok.  Za ten čas sa tu vystriedalo viacero sokoliarov a pred 5timi rokmi sa 

začali robiť prvé veľké nábory študentov do nášho krúžku. Taktiež činnosť krúžku sa 

obmenila, prvotne tu bola aj rehabilitačná stanica no dnes krúžok slúži skôr ako „internát pre 

dravce“ a ako vzdelávací krúžok v oblasti sokoliarstva. 

Účel a poslanie krúžku 

Poslaním krúžku je vychovávať adeptov sokoliarstva, pripravovať kandidátov na sokoliarsku 
skúšku, ktorej výsledkom je sokoliarsky preukaz, súčasťou krúžku je zvládnutie teórie a praxe 
výcviku a starostlivosti o dravce pre potreby sokoliarstva ale tiež ochrany prírody, 
nadobudnuté vedomosti poskytujú možnosť nadobudnutia praktických zručností v oblasti 
sokoliarstva, biologickej ochrany a odchovu dravcov. Členovia krúžku majú možnosť priúčať 
sa tomuto krásnemu a históriou ospevovanému remeslu, pričom taktiež počas aktívneho 
pôsobenia majú možnosť absolvovať minimálnu ročnú prax, ktorá je nutná na vykonanie 
sokoliarskych skúšok a tie sú potrebné v prípade záujmu vlastniť a  manipulovať s dravým 



vtákom /sovou. Pre členov, ktorý už toto všetko absolvovali a majú vlastného dravca/ sovu je 
možnosť jeho umiestnenia na univerzitnej sokoliarni, podmienkou je teda byť členom krúžku 
a spĺňať jeho stanovy. 
 
Opis činností subjektu vo vzťahu k univerzite SPU v Nitre v roku 2019 

- Zúčastnili sa na DOD FAPZ, kde boli študentom počas celého dňa k dispozícií na 
Univerzitnej sokoliarni. 

- Pravidelné prednášky pre členov na sokoliarni a na  Katedre hydinárstva a malých 
hospodárskych zvierat 

- 28.9.2019 Ukážka dravcov vrámci Chilli víkendu, ktorý organizovala botanická 
záhrada. 

- Spolupráca sokoliarskeho krúžku vo výučbe predmetu Sokoliarstvo 
- súčasť programu s dravcami na Poľovníckom plese   
- Účasť na nitrianskej letnej univerzite 

Opis činností subjektu vo vzťahu k externému prostrediu v roku 2019 

- Zúčastnili sa na DOD FAPZ kde sme boli návštevníkom počas celého dňa k dispozícií 
na Univerzitnej sokoliarni. 

- Pravidelné prednášky na sokoliarni a na  Katedre hydinárstva a malých 
hospodárskych zvierat 

- 28.9.2019 Ukážka dravcov vrámci Chilli víkendu, ktorý organizovala botanická 
záhrada. 

Plánované činnosti subjektu v roku 2020 vo vzťahu k SPU v Nitre                                                                                              

- 5.2.2020 Vytlačenie propagačných materiálov a vyvesenie po areály univerzity ako aj 
propagácia na stredných a základných školách v Nitre, rovnako aj na internetových 
stránkach. 

- 12.2.2020 Nábor nových členov :  o 16:00 pred katedrou špeciálneho chovateľstva 
- Začiatok zimného semestra 2020 – ďalší nábor nových členov 
- 1.4.2020- Deň vtáctva SPU (pre členov povinná účasť), ide o výstup na Zobor , kde 

budeme sledovať divo žijúce vtáctvo. Akcia je verejná, budú sa robiť plagáty a je teda 
organizovaná hlavne pre študentov SPU 

- 22.2.2020 ukážka a možnosť odfotiť sa s dravcami na Poľovníckom plese SPU 
- Marec 2020 je plánovaná spoločná spolupráca s kynologickým krúžkom na akcií 

kynologický deň. 

 
Taktiež plánujeme organizovať : 

- zaujímavé prednášky : 1. bude o pierkach všeobecne s bohatou ukážkou aj vzácnych 
druhov dravých vtákov a sov s prednášajúcou Veronikou Kollárovou, 

- Sokoliarstvo v Anglicku, Írsku, Dánsku s prednášajúcou Ing. Teréziou Hegerovou aj so 
zahraničným hosťom priamo z daných krajín, 

- pre členov budú prednášky povinné, budú tiež verejné pre každého záujemcu 
sokoliarska poľovačka SPU, 

- Brigády na zveľadenie a rekonštrukciu sokoliarne : Povinná účasť pre členov prvé 
termíny (Ďalšie sa naplánujú v priebehu semestra ): 15.2.2020 



- 19.2.2020, rekonštrukcia sokoliarne by primárne, podľa dostupných financií zahŕňala 
dezinfekciu celého areálu nakoľko je to potrebné, opravu oplotenia a prístreškov pre 
dravce 

 

Činností subjektu vo vzťahu k externému prostrediu 
Aktivity krúžku sú prístupne aj verejnosti, a oslovujú krúžok aj zo základných a stredných 

škôl, preto sa plánujú ukážky a prezentáciu univerzitného krúžku aj v externom prostredí. 

 

Hospodárenie subjektu 
Prehľad skutočných celkových príjmov a výdavkov – rok 2019 

Príjmy - žiadne,  

Výdavky - zabezpečenie každodenného chodu sokoliarne (materiál na stavbu „áčkových“ 

voliér, štrk, spotrebný materiál, potrava pre dravce, hygienické pomôcky, lieky)  

 

Plánované príjmy a výdavky – rok 2020 

Príjmy - Členské príspevky – každý člen  1 euro na mesiac, a dotácie na krúžky. 

Výdavky - rekonštrukcia striech na voliérach, nové oplotenie, chodníky, pravidelná 

dezinfekcia prostredia, príslušenstvo pre sokoliara a dravého vtáka, prístrešky pre dravce, 

propagačné materiály 

 

Čerpanie z dotácie na organizačnú podporu ďalších športových aktivít a na kultúrnu 
činnosť študentov SPU: 
Doteraz krúžok nečerpal žiadne dotácie, všetko bolo hradené zo súkromných zdrojov členov. 

 

Prospešnosť krúžku pre študentov, propagácia a vytváranie pozitívneho obrazu SPU v Nitre 



Čo sa týka propagácie členovia s dravcami sa dlhoročne zúčastňujú na rôznych podujatiach 

organizovaných našou Univerzitou. Tiež spolupracujú so strednou veterinou v Nitre, a jej 

študenti prišli navštíviť sokoliareň a naopak  členovia krúžku boli prezentovať univerzitnú 

sokoliareň na škole. Podobne prebehli prezentácie aj na ostatných stredných a základných 

školách v mene našej Univerzity. 

Činnosť krúžku je možné sledovať aj na facebookovej fanpage: Sokoliari sv. Svorada 
https://sk-sk.facebook.com/sokoliarisvsvorada 
 

Požiadavky a potreby 

Finančná podpora na rekonštrukciu voliér ako aj celého areálu sokoliarni z dôvodu 
bezpečnosti samotných dravcov a tiež pre reprezentatívnosť univerzitnej sokoliarne. 
Možnosť využívania menšej miestnosti so sociálnym zariadením, kde si budú členovia môcť 
pripravovať mäso pre dravce najmä v zimnom období keď je obmedzený prístup k vode. 
Potreba vybavenia mraziacim boxom, ktorí by umožnil nakupovať a uskladňovať krmivo vo 
väčšom množstve. 
 

Miesto pôsobenia  

Sokoliarsky krúžok reálne využíva priestory bývalej Rehabilitačnej stanice dravcov a sov, 

ktorá je umiestnená pri Centrálnej kotolni a vedľa Minizoo. 

 

  



11. Prílohy: 

 

Príloha č.1 Osnova pre vyplnenie do správy za umelecké súbory a záujmové krúžky študentov 

(ďalej aj ako „subjekt“)za kalendárny rok 2019 

Obsah: 

 1 Prehľad o aktivitách v kalendárnom roku 2019 a plán aktivít v roku 2020 

 2 Informácia o použití finančnej dotácie na projekt (ak bola poskytnutá a čerpaná)  

 3 Rôzne 

 
K bodu 1: 

Úvod  - stručná história a charakteristika krúžku, umeleckého súboru, záujmového združenia 

Účel a poslanie krúžku 

Zoznam aktívnych členov subjektu v kalendárnom roku 2019 (v štruktúre: študent SPU v Nitre, 

študent inej VŠ/SŠ , zamestnanec SPU v Nitre, absolvent a bývalý zamestnanec SPU v Nitre, ostatné) 

Meno a 
priezvisko 

Fakulta / 
univerzita / 
iné 

Ročník a 
stupeň 
štúdia bc. 
Ing. PhD. 

e-mail 

    
    
Opis činností subjektu vo vzťahu k univerzite a fakultám SPU v Nitre v roku 2019 

Opis činností subjektu vo vzťahu k externému prostrediu v roku 2019 

Plánované činnosti subjektu v roku 2020 
 Opis činností subjektu vo vzťahu k SPU v Nitre 
 Opis činností subjektu vo vzťahu k externému prostrediu 

 
Hospodárenie subjektu 

 prehľad skutočných celkových príjmov a výdavkov – rok 2019 
 plánované príjmy (univerzitné a mimo univerzitné ) a výdavky – rok 2020 

k bodu 2: 

Ak ste čerpali z dotácie na organizačnú podporu ďalších športových aktivít a na kultúrnu činnosť 

študentov SPU, popíšte podporený projekt z hľadiska: 

 prospešnosti pre študentov  

 propagácie a vytvárania pozitívneho obrazu SPU v Nitre, (1x foto, plagát, leták  

a odkaz na stránky alebo sociálne siete) 

 zapojenia študentov SPU v Nitre do realizácie projektu, 

 prínosu pre súbor alebo záujmový krúžok 

k bodu 3: 

Popíšte návrhy a požiadavky od vedenia SPU v Nitre na rok 2020.  

Formulujte návrhy na zlepšenie zásad rozdelenia dotácie na organizačnú podporu ďalších športových 

aktivít a na kultúrnu činnosť študentov SPU pre rok 2020.  

Uveďte ďalšie informácie vhodné sa do správy (napr. ohľadne ocenení a iné) 


