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ÚVOD 

 

Zahraničné   vzťahy patrili aj v roku 2016  k prioritám našej univerzity, o čom svedčia 

dosiahnuté výsledky v tejto oblasti. Univerzita bola aktívna tak v mobilitách študentov a 

učiteľov, v oblasti projektovej činnosti v rámci medzinárodných programov, ako aj  v oblasti 

bilaterálnych a multilaterálnych dohôd uzatvorených s univerzitami na celom svete,  ale aj  v 

organizovaní medzinárodných podujatí. 

Naša univerzita je držiteľom  Erasmus charty pre vysokoškolské vzdelávanie (ECHE), 

ktorá  oprávňuje žiadať Národnú agentúru (SAAIC) o pridelenie finančných príspevkov na 

všetky typy mobilít  a strategické partnerstvá, ako aj o pridelenie finančných prostriedkov na 

centralizované projekty v rámci programu Erasmus+ administrovaných Výkonnou agentúrou v 

Bruseli.  

Správa ponúka prehľad mobilitných aktivít pre jednotlivé fakulty, keď študenti  časť 

svojho štúdia či stáž a učitelia a zamestnanci realizovali výučbu a školenie v rámci svojej 

profesijnej orientácie v rámci rôznych programov, bilaterálnej spolupráce, či už v európskom 

alebo celosvetovom priestore. Taktiež je v nej uvedený prehľad aktivít súvisiacich 

s medzinárodnými aktivitami, zoznam konferencií a medzinárodných vzdelávacích projektov. 

Zahraničné vzťahy boli na úrovni univerzity  v roku 2016 zabezpečované Kanceláriou 

zahraničných vzťahov a medzinárodných vzdelávacích programov (KZVaMVP) v úzkej 

spolupráci s dekanátmi jednotlivých fakúlt prostredníctvom prodekanov pre zahraničné vzťahy. 

Uznesenia z predchádzajúceho akad. roku 2015/16 sú splnené, alebo sa priebežne plnia. 

 

  



1 MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY V OBLASTI VZDELÁVANIA 

 

V oblasti vzdelávania  SPU svoje aktivity sústredila na mobility študentov a na mobility 

svojich zamestnancov v rámci: 

- medzinárodných programov EÚ (najmä programu ERASMUS + akcia K103, ERASMUS 

MUNDUS, a pod.)  

- v rámci sietí CEEPUS  

- bilaterálnych dohôd 

 

1.1 Mobility študentov – štúdium  

V  akademickom roku 2015/16 vyslala  naša univerzita za účelom štúdia a stáže celkovo 

251 študentov SPU, čo predstavuje cca 3 % z celkového počtu zapísaných študentov na SPU.  

Najviac študentov až 78,48 % (197 študentov z 251) bolo vyslaných v rámci mobilít   

programu ERASMUS+ Akcia K 103. Je potrebné zdôrazniť, že z celkového počtu vyslaných 

študentov v rámci mobilít programu ERASMUS+ bolo vyslaných 58,37 % na stáž a menej, iba 

41,62 % bolo vyslaných za účelom štúdia na zahraničných univerzitách. 

12,5 %  študentov z celkového počtu vyslaných bolo vyslaných s podporou získanou zo 

sietí CEEPUS a 5,26 % študentov bolo vyslaných v rámci bilaterálnej spolupráce našej 

univerzity s univerzitami zo zahraničia. 

Za podpory  iných medzinárodných programov bolo vyslaných 2,49 % študentov SPU. 

 

Na univerzitu sme v roku 2015/16 prijali spolu 387 študentov zo zahraničných univerzít. 

Z uvedeného počtu bolo v rámci letných škôl organizovaných našou univerzitou v rámci 

rôznych medzinárodných programov prijatých až 202 študentov, teda 52,2 %. 

S podporou programu ERASMUS+ akcie  K103 bolo na univerzitu prijatých 

z celkového počtu zahraničných študentov 17 %, z bilaterálnych zmlúv to bolo až 15,48 %. 

Ostatní zahraniční študenti boli prijatí v rámci programov Erasmus Mundus 9,97%. 4,5% 

študentov sme prijali v rámci sietí  CEEPUS a ostatných programov EÚ (TEMPUS). 

Prehľad o počte všetkých vyslaných študentov do zahraničia, ale aj o počte všetkých 

prijatých študentov zo zahraničných uvádza tabuľka 1, ako aj grafy 1, 2, 3. 

 

    

 



Tabuľka 1     Prehľad o celkovom počte prijatých a vyslaných študentov v ak. r. 2015/16  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 1   Počet prijatých študentov zo zahraničia v ak. r. 2015/2016 

 

 

Graf 2   Počet vyslaných študentov v ak. r. 2015/16 
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Prehľad o počte prijatých študentov zo zahraničia v ak. r. 2015/2016
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Prehľad o počte vyslaných študentov v ak. r. 2015/16 

Program  Počet vyslaných 

študentov do 

zahraničia 

% z celkového počtu 

vyslaných  študentov 

 

Počet prijatých 

študentov zo 

zahraničia 

ERASMUS+ K103 197 79,75 65 

CEEPUS 31 12,55 2 

ERASMUS MUNDUS 1 0,40 38 

Bilaterálna spolupráca 13 5,26 59 

Letné školy 

organizované za podpory  

Erasmus+, K2  5 2,02 202 

Iné 4 0 21 

Spolu 251 
 

387 

387 

4 



1.1.1 V rámci programu EÚ: Erasmus+  

      

Ako vidieť z tabuľky 1,  v sledovanom období vyslala naša univerzita z programu 

ERASMUS +  na štúdium 82 študentov, čo predstavuje cca 1 % zo všetkých zapísaných 

študentov na SPU v sledovanom akademickom roku. Z grafu 3 je vidieť, že najvyššie percento 

vyslaných študentov z celkového počtu zapísaných študentov na príslušnej fakulte vyslala 

z programu ERASMUS + FEŠRR a to 1,85 % , následne FEM 1,83 %  a FZKI 1,34%. 

Čo sa týka krajín, najviac študentov absolvovalo mobilitu za účelom  štúdia v Českej republike, 

Španielsku a v Portugalsku (viď Tabuľka 3).  

 

Tabuľka 2        Vyslaní študenti SPU za účelom štúdia ERASMUS+ v ak. r. 2015/16 

 

 

Graf 3      Podiel vyslaných študentov za účelom štúdia v ak. r. 2015/16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakulta Počet 

zapísaných 

študentov SPU 

Vyslaní  študenti, za 

účelom štúdia 

ERASMUS+  

Vyslaní  študenti, štúdium,  %vyslaných 

študentov  k počtu zapísaných študentov 

FAPZ 1702 11 0,65 

FEM 2235 41 1,83 

FBP 1013 3 0,30 

FEŠRR 757 14 1,85 

FZKI 895 12 1,34 

TF 1646 1 0,06 

SPU 8248 82 0,99 
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Tabuľka  3     Vyslaní  študenti SPU  za účelom štúdia ERASMUS+ v ak. r. 2015/16 

                        podľa krajín, v ktorých sa nachádzajú navštívené univerzity  
 

 Mobility vyslaných študentov – ERASMUS+ štúdium akademický rok 2015/2016 podľa krajín 

Krajina 

  

Fakulty Spolu 

  FAPZ FBP FEM FEŠRR FZKI TF 

Česká republika 3   8 4 6 1 22 

Maďarsko         2   2 

Nemecko 2   2       4 

Nórsko   1         1 

Poľsko 3 1 2   2   8 

Španielsko 1 1 8 1     11 

Cyprus       3     3 

Rakúsko 1   2       3 

Fínsko     1 1     2 

Grécko 1   1       2 

Holandsko     3       3 

Írsko     3 1     4 

Lotyšsko     1       1 

Portugalsko     5 3 2   10 

Slovinsko     1       1 

Turecko     1 1     2 

Taliansko     3       3 

Spolu 11 3 41 14 12 1 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prijatí študenti zahraničných univerzít na SPU: 

Na SPU študovalo v rámci programu ERASMUS + v sledovanom období celkovo 56 

študentov (Tabuľka 4). Najviac študentov študovalo na FBP, FEM a FZKI. Čo sa týka krajín, 

najviac študentov pochádzalo zo Španielska, Poľska a Turecka (Tabuľka 5).  

 

Tabuľka  4      Počet prijatých  zahraničných študentov študujúcich na fakultách SPU                      

v rámci programu ERASMUS+ v ak. r. 2015/16 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

  

Tabuľka  5      Prijatí zahraniční študenti  v ak. r. 2015/2016  podľa fakúlt a krajín  

                         – program Erasmus+ štúdium 

 
Prijatí zahraniční študenti 2015/2016 podľa fakúlt a krajín – program Erasmus+ štúdium 

 

Fakulta/ 

Krajina 

FAPZ FEM FBP FEŠRR FZKI TF Celkový 

súčet 

Belgicko   4    4 

Česká 

republika 

     1 1 

Francúzsko 3  1    4 

Grécko  1     1 

Holandsko    1   1 

Litva   1  2  3 

Lotyšsko 2  1    3 

Maďarsko    1   1 

Nemecko 1      1 

Poľsko  1 3  5  9 

Rumunsko  2 1    3 

Španielsko 2 2 1 4 4 2 15 

Fakulta Erasmus+ štúdium – prijatí študenti  

FAPZ 8 

FEM 12 

FBP 15 

FEŠRR 6 

FZKI 11 

TF 4 

SPU  

 

56 



Taliansko  3 1    4 

Turecko  3 2   1 6 

Celkový 

súčet 

8 12 15 6 11 4 56 

 

 

1.1.2 V rámci programu Erasmus Mundus 

V rámci programu Erasmus Mundus bol vyslaný z našej univerzity jeden študent 

Technickej fakulty na Stavropol State Agrarian University v Ruskej federácii. V sledovanom 

roku na našej univerzite študovalo v rámci programu ERASMUS MUNDUS 38 študentov. 

Prehľad  o prijatých  zahraničných študentoch  študujúcich v  rámci programu Erasmus Mundus 

podľa jednotlivých fakúlt  je uvedený v Tabuľke 6.   

 

Tabuľka  6           Prehľad o prijatých zahraničných študentoch na SPU v rámci 

programu Erasmus MUNDUS v ak. r. 2015/16 

 

 

1.1.3 V rámci programu CEEPUS 

V rámci existujúcich sietí  CEEPUS na SPU, boli vyslaní za účelom štúdia  28 študenti  

z FEŠRR a FZKI (Tabuľka 7) a  2 študenti zo zahraničných univerzít študovali  na FEM a FZKI 

(Tabuľka 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakulta Počet zapísaných  

študentov SPU 

v ak. r. 2015/16 

Prijatí zahraniční študenti –mobilita  štúdium v ak. r. 2015/16 

 FAPZ 1702 3 

FEM 2235 5 

FBP 1013 0 

FESRR 757 29 

FZKI 895 1 

TF 1646 0 

SPU 8248 38 



Tabuľka  7      Prehľad o počte vyslaných študentov za účelom štúdia 

 v ak. r. 2015/16 podľa fakúlt v rámci sietí CEEPUS 

 

  

  

  

  

 

 

  

 

 

 

 

Tabuľka  8      Prehľad o počte prijatých  zahraničných študentov za účelom                 

 štúdia v ak. r. 2015/16 podľa fakúlt v rámci siete CEEPUS 

 

 

 

1.1.4 V rámci iných medzinárodných programov  

V rámci iných medzinárodných  programov EÚ (TEMPUS) prijala FBP za účelom 

štúdia 15 študentov z Tadžikistanu. 

 

 

1.1.5 V rámci bilaterálnej spolupráce  

V rámci bilaterálnej spolupráce  na zahraničných univerzitách študovalo  7 študentov 

SPU – z FEŠRR a TF (Tabuľka 9). 

Fakulta Počet zapísaných 

študentov SPU 

Vyslaní  študenti za 

účelom štúdia  

Podiel vyslaných študentov za 

účelom štúdia k počtu zapísaných 

študentov na jednotlivých fakultách 

v ak. r. 2015/16  

FAPZ 1702 0 0,00 

FEM 2235 0 0,00 

FBP 1013 0 0,00 

FESRR 757 7 0,92 

FZKI 895 21 2,35 

TF 1646 0 0,00 

SPU 8248 28 0,34 

Fakulta Počet zapísaných študentov na 

fakultách SPU 

Prijatí zahraniční študenti za účelom štúdia  

FAPZ 1702 0 

FEM 2235 1 

FBP 1013 0 

FESRR 757 0 

FZKI 895 1 

TF 1646 0 

SPU 8248 2 



Na SPU v rámci bilaterálnej spolupráce študovalo spolu 36 študentov zo zahraničných 

univerzít. Najvyšší počet študentov prijatých zo zahraničia v rámci bilaterálnych zmlúv 

študoval na FEM, FEŠRR a FZKI (Tabuľka 10). 

 

 

Tabuľka  9    Prehľad o počte vyslaných študentov SPU  na univerzitách  v zahraničí  

v rámci bilaterálnej spolupráce  za ak. r. 2015/2016 

      

 

Tabuľka  10     Prehľad o počte prijatých študentoch zo zahraničia  na  SPU za účelom 

 štúdia v rámci bilaterálnej spolupráce  za ak. r. 2015/2016 

 

    

1.1.6 Letné školy  

Letné školy boli organizované najmä v rámci medzinárodných vzdelávacích projektov. 

Počet študentov, ktorých sme prijali  na  letnej škole organizovanej na našej univerzite prevýšil 

počet študentov, ktorí boli vyslaní našou univerzitou na letné školy organizované v zahraničí. 

Fakulta Počet zapísaných 

študentov SPU 

Vyslaní  študenti SPU za 

účelom štúdia 

– bilaterálna spolupráca 

Podiel vyslaných študentov za 

účelom štúdia k počtu zapísaných 

študentov na jednotlivých fakultách 

v ak. r. 2015/16  

FAPZ 1702 0 0 

FEM 2235 0 0 

FBP 1013 0 0 

FESRR 757 5 0,66 

FZKI 895 0 0 

TF 1646 2 0,12 

SPU 8248 7 0,08 

Fakulta Počet  zapísaných 

študentov SPU 

Prijatí zahraniční  študenti za účelom štúdia v rámci bilaterálnej 

spolupráce 

FAPZ 1702 0 

FEM 2235 29 

FBP 1013 1 

FESRR 757 5 

FZKI 895 1 

TF 1646 0 

SPU 8248 36 



Najvyšší počet študentov zo zahraničia prijala  na letnú školu FEM, keď prijala až 134 

študentov, FBP prijala 34 študentov, FZKI 21 študentov, FEŠRR 11 študentov a FAPZ 2 

študentov. Prehľad o počte študentov, ktorých prijala SPU zo zahraničia na letnú školu  a počet 

študentov SPU, ktorí sa zúčastnili letných škôl v zahraničí uvádza Tabuľka 11. 

 

Tabuľka 11   Prehľad o počte prijatých  zahraničných študentov na SPU a počte 

vyslaných  študentov SPU do zahraničia v rámci letných škôl v ak.r. 

2015/16 

Fakulta Počet zapísaných 

študentov na SPU 

Letná škola, prijatí 

zahraniční študenti  

Letná škola, vyslaní  študenti  

SPU do zahraničia 

FAPZ 1702 2 1 

FEM 2235 134 0 

FBP 1013 34 0 

FEŠRR 757 11 0 

FZKI 895 21 4 

TF 1646 0 0 

SPU 8248 202 5 

 

 

1.2  Mobility študentov – stáže 

V rámci programov Erasmus+, Erasmus Mundus, sietí CEEPUS a bilaterálnych zmlúv mali 

možnosť naši študenti absolvovať stáže na zahraničných inštitúciách, ale aj zahraniční študenti 

na SPU. 

 

1.2.1 V rámci programu Erasmus+ 

Za účelom stáže vyslala SPU 115 študentov v rámci programu ERASMUS+ (viď 

Tabuľka 12). Najvyšší podiel vyslaných študentov za účelom stáže k počtu zapísaných 

študentov na jednotlivých fakultách v ak. r. 2015/16 mala FAPZ, keď z FAPZ na stáž bolo 

vyslaných 54 študentov, čo predstavuje z celkového počtu zapísaných študentov 3,17 % , na 

FBP to bolo 2,27 % z celkového počtu zapísaných študentov a na FEŠRR 1,06 %.  

Najčastejšie študenti v rámci programu ERASMUS+ absolvovali stáže v ČR, 

Španielsku a na Malte (Tabuľka 13). 

Za účelom stáže sme na SPU z programu ERASMUS + prijali iba 9 študentov zo 

zahraničia (Tabuľka 14). Najviac študentov prišlo z Belgicka (Tabuľka 15). 

 

 



Tabuľka 12    Prehľad o počte vyslaných študentov za účelom stáže v ak. r. 2015/16 

                         v rámci programu ERASMUS+ podľa fakúlt  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabuľka 13      Prehľad o počte vyslaných študentov za účelom stáže v ak. r. 2015/16 

                          v rámci programu ERASMUS+ podľa krajín  

ERASMUS stáže – vyslaní študenti v ak. r. 2015/2016 

Krajiny 

  

Fakulty spolu 

  FAPZ FBP FEM FEŠRR FZKI TF 

Česká republika 38 7 4   6 1 56 

Chorvátsko 3           3 

Grécko     1       1 

Nemecko 1 1 1 1 1   5 

Portugalsko   1 1       2 

Rakúsko 3           3 

Španielsko 3 8 3       14 

Bulharsko       1     1 

Poľsko   3         3 

Malta   2 5 4 1   12 

Rumunsko   1         1 

Slovinsko 1           1 

Veľká Británia     3       3 

Taliansko 2   2       4 

Maďarsko 2   1 2     5 

Nórsko 1           1 

Spolu 54 23 21 8 8 1 115 

 

 

 

 

Fakulta Počet zapísaných 

študentov na 

SPU 

Vyslaní  študenti, 

mobilita  stáž 

Podiel vyslaných študentov na stáž k počtu 

zapísaných študentov na jednotlivých 

fakultách v ak. r. 2015/16  

FAPZ 1702 54 3,17 

FEM 2235 21 0,94 

FBP 1013 23 2,27 

FEŠRR 757 8 1,06 

FZKI 895 8 0,81 

TF 1646 1 0,06 

SPU 8248 115 1,39 



Tabuľka  14   Prehľad o počte prijatých študentov z programu ERASMUS+ zo 

   zahraničia za účelom stáže v ak. r. 2015/16 

 

  

 

 

 

 

  

 

Tabuľka 15      Prehľad o počte prijatých študentov zo zahraničia v rámci programu                  

  ERASMUS+ za účelom stáže podľa fakúlt a krajín. 
 

Prijatí zahraniční študenti 2015/16 podľa fakúlt a krajín – program Erasmus+ stáž 

Fakulta/ 

Krajina 

FBP FZKI TF Celkový 

Súčet 

Belgicko 2 1  3 

Česká republika   1 1 

Litva 1   1 

Poľsko 2   2 

Turecko  1 1 2 

Celkový súčet 5 2 2 9 

 

1.2.2 V rámci programu CEEPUS 

Na SPU majú schválené siete nasledovné fakulty: FAPZ, FEM, FBP, FEŠRR. V rámci 

uvedených sietí za účelom stáže vycestovali 3 študenti FBP. Ako vidieť, naši študenti v rámci 

sietí CEEPUS uprednostňujú  mobility na štúdium (Tabuľka 7) pred mobilitou stáže. 

 

1.2.3 V rámci bilaterálnej spolupráce  

V rámci bilaterálnej spolupráce SPU vyslalo 6 študentov na stáž do zahraničia (Tabuľka 

16), avšak prijali sme na SPU 23 študentov zo zahraničia (Tabuľka 17). 

 

 

 

 

 

 

 

Fakulta Počet študentov prijatých na SPU zo zahraničia Erasmus+ stáž 

FAPZ 0 

FBP 5 

FEM 0 

FEŠRR 0 

FZKI 2 

TF 2 

Celkový súčet 9 



Tabuľka  16      Prehľad o počte vyslaných študentov v rámci bilaterálnej spolupráce  za          

účelom stáže do zahraničia v ak. r. 2015/16 

 
Fakulta Počet zapísaných 

študentov SPU 

Vyslaní  študenti do 

zahraničia za účelom stáže  

Podiel vyslaných študentov na stáž 

k počtu zapísaných študentov na 

jednotlivých fakultách v ak. r. 2015/16  

FAPZ 1702 2 0,12 

FEM 2235 1 0,04 

FBP 1013 0 0 

FESRR 757 0 0 

FZKI 895 3 0,34 

TF 1646 0 0 

SPU 8248 6 0,07 

 

 

Tabuľka  17   Prehľad o prijatých  zahraničných študentoch  na SPU  

                        v rámci bilaterálnej spolupráce v ak. r. 2015/16  
 

Fakulta Počet študentov SPU Prijatí zahraniční študenti, stáž mobilita – bilaterálna spolupráca 

FAPZ 1702 13 

FEM 2235 0 

FBP 1013 10 

FESRR 757 0 

FZKI 895 0 

TF 1646 0 

SPU 8248 23 

 

Na základe analýzy vyslaných, ale aj prijatých študentov z pohľadu programov, v rámci 

ktorých boli študenti SPU vyslaní na zahraničné univerzity a zahraniční študenti prijatí na našu 

univerzitu, sa nám potvrdilo, že tak, ako po minulé roky, najviac študentov bolo vyslaných 

a prijatých za podpory programu ERASMUS+  viď Tabuľku 1, Grafy 1, 2. 

  



1.3  Mobility zamestnancov SPU v Nitre  (vyslaní do zahraničia)  

 

Zamestnanci SPU v sledovanom období absolvovali mobility na zahraničných inštitúciách 

najmä z medzinárodného programu ERASMUS+, ERASMUS MUNDUS, CEEPUS  

a bilaterálnych zmlúv. V rámci uvedených programov SPU vyslala do zahraničia spolu 206 

zamestnancov 

 

1.3.1 V rámci programu Erasmus+ 

V grafe 4 je vidieť podiel vyslaných zamestnancov jednotlivých fakúlt  na zahraničnú 

mobilitu – výučba k celkovému počtu zamestnancov na príslušnej fakulte. (Zdroj: UIS, 

Priemerný evidenčný stav vo fyzických osobách k  30.9.2016 – personálne odd.).  Z Tabuľky 

18 vyplýva, že najviac učiteľov absolvovalo mobilitu v rámci Erasmus+ v Českej republike 

a v Poľsku. 

 

Graf 4      Podiel vyslaných zamestnancov fakúlt na zahraničnú mobilitu  k počtu 

zamestnancov na fakulte v rámci programu Erasmus+ výučba v ak. r. 2015/16 
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  Tabuľka  18  Prehľad o počte vyslaných zamestnancov SPU podľa fakúlt  a krajín    

  v rámci programu ERASMUS+ za účelom výučby v ak. r. 2015/16 

Fakulta/ Krajina FAPZ FBP FEM FEŠRR FZKI TF spolu 

Česká republika   3 8   3 1 15 

Fínsko 1       1   2 

Poľsko 1   6 3 1 3 14 

Španielsko       1     1 

Švédsko       1     1 

Taliansko       1     1 

spolu 2 3 14 6 5 4 34 

 

Za účelom školenia v zahraničí bolo z programu ERASMUS+ vyslaných 28 

zamestnancov SPU. Počet vyslaných  zamestnancov, ako aj ich podiel k celkovému počtu 

zamestnancov na príslušnej fakulte je vidieť z Grafu 5 a Tabuľky 19. 

 

Graf 5    Podiel vyslaných zamestnancov za účelom školenia v zahraničí z programu  

ERASMUS+ v ak. r. 2015/16 k celkovému počtu zamestnancov na príslušnej 

fakulte  

 

Zdroj: UIS, Priemerný evidenčný stav vo fyzických osobách k  30.9.2016 – personálne odd. 
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Tabuľka 19          Prehľad o počte vyslaných zamestnancov SPU podľa fakúlt  a krajín      

v rámci programu ERASMUS+ za účelom školenia  v ak. r. 2015/16 

Fakulta/ Krajina FAPZ FBP FEM FEŠRR FZKI TF 

iné 

pracovisko spolu 

Česká republika 2 1 4 1 2 2 1 13 

Litva         1     1 

Poľsko 1 2       1 2 6 

Portugalsko     2   1     3 

Rakúsko       1     2 3 

Slovinsko 1             1 

Španielsko   1           1 

spolu 4 4 6 2 4 3 5 28 

 

Najčastejšie sú zamestnanci vysielaní  na školenie do Českej republiky, Poľska, Portugalska, 

Rakúska. 

 

V Tabuľke 20 a v Grafe 6 je vidieť vývoj počtu mobilít (za účelom výučby a školenia) 

v rámci programu "Erasmus" za jednotlivé roky 2013-2016. 

 

Tabuľka 20           Vývoj počtu mobilít zamestnancov  v rámci programu ERASMUS+  

  

Typ mobility 

výučba/školenie 

(V/Š) 

2013   2014   2015   2016   

V Š V Š V Š V Š 

FAPZ 2 7 5 4 1 4 2 4 

FBP 5 6 10 3 2 12 3 4 

FEM 8 4 9 1 9 8 14 6 

FEŠRR 6 3 4 2 7 9 6 2 

FZKI 2   4 3 3 3 5 4 

TF 4 1 4 2 1 3 4 3 

iné pracovisko   3   8   3   5 

Spolu 27 24 36 23 23 42 34 28 

 

 

 

 

 



Graf  6   Vývoj počtu mobilít zamestnancov  v rámci programu ERASMUS+ 

 

 

 

1.3.2 V rámci medzinárodného programu  Erasmus Mundus 

V rámci programu Erasmus Mundus boli v sledovanom období na mobility na 

zahraničné univerzity vyslaní iba zamestnanci FEM a FEŠRR (Graf 7).   

 

Graf 7  Podiel vyslaných zamestnancov v rámci programu Erasmus MUNDUS na 

celkovom počte zamestnancov príslušnej fakulty 

 

 

1.3.3 v rámci programu CEEPUS 

V rámci programu CEEPUS bolo vyslaných na zahraničné univerzity 31 zamestnancov 

SPU (Tabuľka 4Z v Tabuľkové prílohy – Zamestnanci)  
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Graf 8   Podiel vyslaných zamestnancov na zahraničné mobility z programu CEEPUS 

k celkovému počtu zamestnancov na príslušnej fakulte. 

 

 

 

 

1.3.4 V rámci iných medzinárodných programov  

V rámci iných medzinárodných programov bolo vyslaných 80 zamestnancov SPU na 

zahraničných inštitúciách (Tabuľka 5Z v Tabuľkové prílohy – Zamestnanci) 

 

Graf 9  Podiel vyslaných zamestnancov na zahraničné mobility  z iných medzinárodných 

programov k celkovému počtu zamestnancov na príslušnej fakulte. 
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1.3.5 V rámci bilaterálnej spolupráce  

Prehľad o zahraničných mobilitách zamestnancov SPU v rámci bilaterálnej spolupráce 

v zahraničí v percentuálnom vyjadrení k celkovému počtu zamestnancov na príslušnej fakulte  

uvádza Graf 10. V rámci bilaterálnej spolupráce bolo spolu za SPU vyslaných 30 zamestnancov 

(Tabuľka 3Z v Tabuľkové prílohy – Zamestnanci). 

 

Graf 10 Podiel vyslaných zamestnancov na zahraničné mobility v rámci bilaterálnej 

spolupráce k celkovému počtu zamestnancov na príslušnej fakulte. 

 

 

 

 

1.4  Mobility zamestnancov zahraničných inštitúcií na SPU v Nitre 

V rámci medzinárodných programov navštívili v sledovanom období našu univerzitu 

učitelia a výskumníci z iných zahraničných inštitúcií. Jednotlivé počty vidieť z Tabuľky 6Z 

(Tabuľkové prílohy – Zamestnanci).  

 

1.4.1 V rámci programu Erasmus+ 

V sledovanom akademickom roku sme na našej univerzite prijali v rámci programu 

ERASMUS+ 77 zahraničných učiteľov za účelom výučby. Prehľad o mobilitách zahraničných 

učiteľov  je uvedený v Tabuľke  21. 
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Tabuľka 21    Prehľad o  mobilitách zahraničných zamestnancov na SPU v rámci 

programu Erasmus+ výučba za ak. r. 2015/2016 

 

Fakulta Prijatí zahraniční zamestnanci cez Erasmus+ mobilita výučba  

FAPZ 16 

FBP 11 

FEM 20 

FEŠRR 15 

FZKI 8 

TF 7 

iné pracoviská SPU 0 

SPU 77 

 

V akademickom roku 2015/2016 sme na SPU prijali aj 39 zahraničných pracovníkov na 

mobilitách v rámci programu Erasmus+ za účelom školenia (Tabuľka 22). 

 

Tabuľka 22    Prehľad o  mobilitách zahraničných zamestnancov na SPU v rámci 

programu Erasmus+ školenie za akademický rok 2015/2016 
 

Fakulta Prijatí zahraniční zamestnanci cez Erasmus+ mobilita školenie  

FAPZ 7 

FBP 6 

FEM 3 

FEŠRR 4 

FZKI 2 

TF 9 

iné pracoviská SPU 8 

SPU 39 

 

1.4.2 V rámci Erasmus Mundus 

V akademickom roku 2015/2016 sme na SPU prijali v rámci programu Erasmus 

Mundus 3 pracovníkov, a to dvoch na FEŠRR a jedného na TF. 

 

1.4.3 V rámci programu CEEPUS 

Prehľad o  mobilitách zahraničných zamestnancov na SPU v rámci siete CEEPUS za 

akademický rok 2015/2016 je uvedený v Tabuľke 23. 

 

 



Tabuľka 23  Prehľad o mobilitách zahraničných zamestnancov na SPU v rámci 

CEEPUS za ak. r. 2015/2016 

 

Fakulta Prijatí zahraniční zamestnanci v rámci CEEPUS 

FAPZ 0 

FBP 0 

FEM 4 

FEŠRR 3 

FZKI 6 

TF 13 

SPU 26 

 

 

1.4.4 V rámci iných medzinárodných programov  

V rámci iných medzinárodných programov  navštívilo našu univerzitu 26 zamestnancov 

zahraničných univerzít (Tabuľka 24). 

 

Tabuľka 24    Prehľad o mobilitách zahraničných zamestnancov na SPU v rámci iných  

medzinárodných programov za ak. r. 2015/2016 

 

Fakulta Prijatí zahraniční zamestnanci v rámci iných medzinárodných 

programov 

FAPZ 0 

FBP 3 

FEM 19 

FEŠRR 0 

FZKI 0 

TF 4 

SPU 26 

 

 

1.4.5 V rámci bilaterálnej spolupráce  

Na jednotlivé fakulty SPU prišli na mobility zamestnanci zo zahraničných inštitúcií aj 

v rámci bilaterálnej spolupráce, spolu ich bolo 45 (Tabuľka 25).  

 

 

 

 

 

 



Tabuľka 25 Prehľad o mobilitách zahraničných zamestnancov na SPU v rámci 

bilaterálnej spolupráce za ak. r. 2015/2016 

 

Fakulta Prijatí zahraniční zamestnanci  v rámci bilaterálnej spolupráce 

FAPZ 16 

FBP 10 

FEM 4 

FEŠRR 10 

FZKI 3 

TF 2 

SPU 45 

 

  



2 PREHĽAD CENTRALIZOVANÝCH AKTIVÍT ORGANIZOVANÝCH 

KZVaMVP PRE ROZVOJ AKADEMICKÝCH MOBILÍT V ROKU 2016 

 

KZVaMVP   v roku 2016 organizovala, koordinovala alebo sa podieľala na organizovaní 

rôznych podujatí mobilitného charakteru s cieľom zapojiť do nich čo možno najširšie spektrum 

študentov a pracovníkov zo všetkých fakúlt SPU.  

 2. februára 2016 prijal rektor SPU Dr.h.c.prof.Ing. Peter Bielik, PhD. zástupcov 

nového vedenia Konfuciovho inštitútu v Bratislave čínskeho riaditeľa prof. Li 

Quinfenga a riaditeľku Petru Kotuliakovú. Účelom stretnutia bolo zhodnotiť doterajšiu 

spoluprácu a prediskutovať možnosti jej ďalšieho rozvoja. SPU v roku 2016 podala 

oficiálnu žiadosť o vytvorenie Konfuciovej triedy na SPU, ktorá by umožnila 

zintenzívnenie aktivít v oblasti výučby čínskeho jazyka, ako aj výmenné pobyty 

pedagógov a pracovníkov SPU a partnerských univerzít v Číne. SPU splnila  všetky 

podmienky na otvorenie Konfuciovej triedy (technické vybavenie, učebné priestory a 

pomôcky, vytvorenie podmienok pre čínskeho lektora, dostatočný počet študentov 

a pod.). Žiadosť SPU by mala byť posúdená v prvom štvrťroku 2017. Kurzy čínskeho 

jazyka SPU poskytuje od septembra 2014. 

 4. februára 2016 udelila Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a 

kultúru (EACEA) Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre plaketu Jean 

Monnet Networks. Plaketa Jean Monnet bola udelená SPU v Nitre v rámci projektu 

Jean Monnet Siete: Udržateľný pôdny manažment v Európe, č. 564651-EPP-1-2015-1-

SK- EPPJMO-NETWORK, ktorého koordinátorom je Fakulta európskych štúdií 

a regionálneho rozvoja. 

 Skupina študentov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity absolvovala od 9. do 17. 

apríla 2016 intenzívny študijný pobyt na Louisianskej štátnej univerzite v Baton Rouge 

v USA. Študenti sa oboznámili s prostredím a fungovaním našej partnerskej univerzity, 

zúčastnili sa na odborných prednáškach, navštívili univerzitnú botanickú záhradu 

a ďalšie pracoviská LSU. Študijný pobyt na LSU je  jedna z aktivít, ktorú na základe 

dohody o spolupráci naše univerzity organizujú už niekoľko rokov. Študijný pobyt na 

LSU je naplánovaný aj v roku 2017. 

 Šesť zástupcov Akadémie poľnohospodárskych vied (JAAS) v Nanjingu v čínskej 

provincii Jiangsu, vedení viceprezidentom JAAS prof. Wengui Yuom, navštívilo 

v rámci týždňového pobytu európske inštitúcie zamerané na poľnohospodárstvo. Na 



pôde univerzity ich 26. apríla 2016 v sprievode členov Katedry fyziológie rastlín FAPZ 

- doc. Ing. Kataríny Olšovskej, PhD., a prof. Ing. Mariána Brestiča, CSc., prijal rektor 

Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. Čínski partneri z JAAS spolupracujú s SPU najmä 

v oblasti spoločných výskumných a publikačných aktivít. 

 Rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. prijal 17. 5. 2016 na pôde SPU v Nitre 

predstaviteľov významných ruských univerzít. Rektor prof. Sergej 

Širokov z Petrohradskej štátnej poľnohospodárskej univerzity, rektor prof. Apažev 

Aslan Karaľbievič z Kabardino-Balkarskej štátnej univerzity a prorektorka Nina 

Dunčenko z Ruskej štátnej poľnohospodárskej univerzity sa stretli s rektorom SPU v 

Nitre, aby diskutovali o možnostiach prehĺbenia už existujúcej a vytvorenia 

novej spolupráce.  

 Rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. sa 18. - 19. mája 2016 zúčastnil na 

slávnostnom zhromaždení, ktoré sa konalo vo Varšave pri príležitosti 200. výročia 

založenia Varšavskej poľnohospodárskej univerzity (VPU). Zároveň odovzdal Zlatú 

medailu SPU rektorovi VPU prof. Alojzymu Szymanskému ako ocenenie dlhoročnej 

spolupráce medzi našimi univerzitami. Varšavská poľnohospodárska univerzita patrí 

medzi popredné výskumné a vzdelávacie inštitúcie so zameraním na 

poľnohospodárstvo a vedy o živej prírode. Spolupráca SPU a VPU v oblasti vedy 

a výskumu, ale aj výmeny študentov a odborníkov v rámci programu Erasmus+ sa 

opiera o dlhoročné nadštandardné vzťahy. 

 Rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. sa od 7. do 14. júna 2016 zúčastnil na 

konferencii v čínskom Ningbe, zameranej na spoluprácu Číny a krajín strednej 

a východnej Európy v oblasti vzdelávania a akademickej kooperácie. V rámci podujatia 

EDU EXPO, ako aj počas bilaterálnych návštev a stretnutí, prof. P. Bielik 

prostredníctvom série prednášok a prezentácií čínskym partnerom predstavil SPU 

v Nitre. Záujem o bližšiu spoluprácu prejavilo niekoľko univerzít. Súčasťou programu 

pracovnej cesty rektora bolo aj rokovanie s prezidentom Zhejiang Wanli University. 

Výsledkom rokovania bol podpis zmluvy o spolupráci, ktorá otvára dvere výmene 

študentov a spolupráci v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania.  

 Rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. prijal 12. júla 2016 na pôde rektorátu 

šesť predstaviteľov z Korea University, Seoul National University a Chungbuk National 

University. Počas pracovnej diskusie boli identifikované viaceré prieniky pre vzájomnú 

spoluprácu v oblasti vzdelávania a pedagogických mobilít medzi našimi univerzitami 

s možnosťou získania dvojitého diplomu pre našich študentov, ako aj spoločné 



vedeckovýskumné oblasti pre rozvoj spoločných medzinárodných projektových 

návrhov a vedeckých publikácií v oblasti bioekonomiky, agrobiológie, ekológie 

a bioenergie. 

 Medzinárodná letná škola organizovaná Vyšehradskou asociáciou univerzít s 

názvom FOOD SCIENCE AND BUSINESS STUDIES: Traditions meet novelties sa 

uskutočnila od 27. júna do 9. júla 2016 na pôde Slovenskej poľnohospodárskej 

univerzity v Nitre a Univerzite sv. Štefana v Gödöllő. Letná škola je jednou z aktivít, 

ktoré asociácia pravidelne organizuje. VUA, ktorá v roku 2016 oslávila piate výročie 

svojho vzniku, združuje 57 univerzít z 23 krajín. Jej prezidentom je rektor SPU Dr.h.c. 

prof. Ing. Peter Bielik, PhD. 

 Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre 26. augusta 2016 navštívili 

zástupcovia Zhejiang Wanli University (ZWU) z Číny. Delegácia, ktorú viedol 

prezident ZWU prof.  Ying Min, sa v úvode návštevy stretla s rektorom SPU Dr.h.c. 

prof. Ing. Petrom Bielikom, PhD., vedením univerzity a zástupcami  fakúlt. 

Prostredníctvom prezentácií  boli hostia oboznámení s chodom univerzity, činnosťou 

jednotlivých fakúlt a pracovísk, ako aj s možnosťami spolupráce v rámci programu 

Erasmus+. Na záver stretnutia podpísali vedúci predstavitelia oboch univerzít dohodu, 

ktorá rozširuje spoluprácu o výmenu študentov medzi inštitúciami. 

 Z iniciatívy predstaviteľov Záporožskej národnej technickej univerzity (ZNTU) na 

Ukrajine sa 14. septembra 2016 konalo stretnutie na pôde SPU v Nitre. Trojčlennú 

delegáciu – rektora ZNTU prof. Sergija Borisoviča Belikova, vedúcu Katedry 

softvérových nástrojov Inštitútu rádioelektroniky a informatiky ZNTU prof. Galinu 

Tabunščik a  vedúceho Kancelárie pre vzdelávaciu činnosť Dr. Andreja Parchumenka 

prijal rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. Ukrajinskí partneri majú záujem 

spolupracovať v oblasti vzdelávania, výskumu, prostredníctvom programu Erasmus+, 

Tempus a i.  

 Valné zhromaždenie Vyšehradskej asociácie univerzít sa v roku 2016 uskutočnilo od 

18. do 20. septembra na Univerzite sv. Štefana (USŠ) v Gödöllő, Maďarsko. Na 

stretnutí sa zúčastnilo vyše 50 predstaviteľov z 23 členských univerzít VUA z 10 krajín. 

Vyšehradská asociácia univerzít vznikla 11.11.2011 ako jeden z výstupov strategického 

projektu IVF koordinovaného rektorom SPU prof. P. Bielikom, ktorý je zároveň 

prezidentom asociácie v súčasnosti združujúcej 57 univerzít z 23 krajín. 



 26. septembra 2016 bol na SPU slávnostne otvorený tretí ročník výučby čínskeho 

jazyka. Otvorenia sa zúčastnili  mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Čínskej 

ľudovej republiky na Slovensku Lin Lin, atašé ČĽR v SR Zhang Jiahui, čínsky riaditeľ 

Konfuciovho inštitútu (KI) v Bratislave prof. Li Qingfeng, slovenská riaditeľka KI Ing. 

Petra Kotuliaková, PhD., ďalší hostia, zástupcovia univerzity a študenti. Výučba 

čínskeho jazyka na SPU je rozšírená aj o každoročnú letnú školu, ktorú pre absolventov 

kurzu organizuje Fakulta ekonomiky a manažmentu. 

 19. októbra 2016 sa konalo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Slovenskej 

poľnohospodárskej univerzity v Nitre, rozšírené o vedecké rady Fakulty ekonomiky a 

manažmentu a Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja, pri 

príležitosti  udelenia čestného titulu Doctor honoris causa dvom medzinárodne 

uznávaným vedeckým a pedagogickým osobnostiam -  prof. dr. ir. Guidovi Van 

Huylenbroeckovi z  Ghent University v Belgicku za aktívnu spoluprácu pri rozvoji 

univerzity vo vedeckovýskumnej a vzdelávacej činnosti, a prof. Dr. Wilhelmusovi 

Johannesovi Maria Heijmanovi z Wageningen University v Holandsku za aktívnu 

spoluprácu pri rozvoji univerzity a osobný prínos k  realizácii vedeckej spolupráce. 

 Na Univerzite v Gente v Belgicku sa 25. októbra 2016 konalo valné zhromaždenie 

Asociácie európskych univerzít  poľnohospodárskeho zamerania - ICA (Association for 

European Life Sciences Universities). Jedným z bodov programu zhromaždenia bola aj 

voľba členov rady za jednotlivé regióny zastúpené v asociácii. V tajnom hlasovaní bol 

prítomnými zástupcami členských univerzít za člena rady pre strednú a východnú 

Európu zvolený Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. Členovia rady ICA zohrávajú 

kľúčovú úlohu pri  určovaní smerovania domácich univerzít či fakúlt  a dokážu účinne 

prepojiť aktivity a záujmy týchto inštitúcií s činnosťou asociácie. Členstvo v ICA 

poskytuje SPU možnosť prezentovať sa na konferenciách, zapájať sa do projektových 

aktivít v rámci siete viac ako 60 univerzít z Európy a ostatných krajín, tiež umožňuje 

prístup k cenným informáciám a inováciám z oblasti vedy a výskumu v agrosektore.  

 Zástupcovia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre pod vedením rektora 

Dr.h.c. prof. Ing.  Petra Bielika, PhD. navštívili od 1. do 5. decembra 2016 významné 

partnerské univerzity v Ruskej federácii. Na Belgorodskej štátnej poľnohospodárskej 

univerzite rektorovi SPU udelili čestný titul Profesor honoris causa. Titul bol Prof. 

Petrovi Bielikovi udelený za aktívny prínos v prehlbovaní medzinárodnej spolupráce 

univerzít strednej Európy s univerzitami v Ruskej federácii.  



 Zástupcovia Univerzity Karola Esterházyho (EKU), vedení rektorom Prof. Kálmánom 

Liptaiom navštívili 8. decembra 2016 SPU. Maďarskí partneri majú záujem 

o intenzívnu spoluprácu s SPU v oblasti vzdelávania, výskumu a realizácie 

projektov. Na záver stretnutia bolo podpísané memorandum o spolupráci, a tiež 

bilaterálna zmluva o spolupráci v rámci programu Erasmus+. 

  

KZVaMVP aj roku 2016 organizovala alebo sa podieľala na organizácii viacerých 

významných podujatí, medzi ktoré patrí Erasmus Village, letná škola VUA, či  výročné 

zasadnutie Vyšehradskej asociácie univerzít (VUA).  

Vyšehradská univerzitná asociácia  (Visegrad University Association) vznikla ako jedna 

z hlavných aktivít strategického projektu (Sustainability in Agrisector of V4 Countries and 

Cooperating Regions) podporeného Medzinárodným Vyšehradským fondom z iniciatívy 

Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Úlohou asociácie, ktorej prezidentom je 

rektor SPU Dr.h.c.prof.Ing. Peter Bielik PhD. je intenzívna spolupráca všetkých členských 

univerzít v oblasti  štúdia, výskumu a vedy. 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 napríklad vydávanie spoločného vedeckého časopisu a učebníc, orientovaných na 

bioekonomiku a trvalo udržateľný rozvoj v krajinách V4 a v okolitých regiónoch.  

 

 

  



3 MEDZINÁRODNÉ KONFERENCIE ORGANIZOVANÉ (RESP. 

SPOLUORGANZOVANÉ) SPU V NITRE V 2015/2016  

 

FAPZ:  

 

Názov podujatia: Modern aspects of maintaining human health, IX. international 

conference, Kvitka Poloniny, Svaliava, Ukrajina – spoločne organizovaná konferencia s 

Inštitútom fytoterapie pri Národnej univerzite v Užhorode  

termín: 21.4. 2016 – 24. 04. 2016 

Výstup z podujatia: zborník príspevkov 

 

Názov podujatia: Biodiversity after the Chernobyl accident (grant Visegrad Fund 

11540020) 

spoločne organizované pracovné rokovanie expertov k prezentovaným vedeckým prácam 

vydaných v 2 zborníkoch k problematike dopadu Černobylu na biodiverzitu v spolupráci s 

Inštitútom fytoterapie pri Národnej univerzite v Uzghorode, v Kvitku Poloniny, Ukrajina 

Termín: apríl 2016 

Výstup z podujatia: zborník príspevkov 

 

Názov podujatia: Racionální použití hnojiv XXII. Medzinárodní konferencia ČZU Praha  

Termín: február 2016 

Výstup z podujatia : zborník príspevkov 

 

Názov podujatia: 36. Seminár o racionálnom používaní priemyselných hnojív  

Termín: február 2016 

Výstup z podujatia : články vo vedeckom časopise Agrochémia 

 

Názov podujatia: COST Action FA1206 (STREAM) meeting titled „Ecological 

implications of strigolactones“ 

Termín: júl 2016 

Výstup z podujatia: zborník príspevkov 

 

 



 

FBP: 

 

Názov podujatia: Animal Physiology 2016, Bořetice, Česká republika 

Termín: 13. – 15. 6.  2016 

Výstup z podujatia : Recenzovaný zborník vedeckých prác  

 

Názov podujatia: Risk Factors of Food Chain 2016, Rzeszów, Poľsko 

Termín:  19. – 21.9. 2016 

Výstup z podujatia: Recenzovaný zborník abstraktov 

 

Názov podujatia: Biotechnológie a kvalita surovín a potravín  

Termín:  27.-29.1. 2016 

Výstup z podujatia: Vedecké časopisy: Potravinárstvo, JMBFS,  Zborník abstraktov a posterov 

 

FEM: 

 

Názov podujatia: Medzinárodné vedecké dni 2016 

termín:  19. – 20.5. 2016 

Výstup z podujatia: zborník abstraktov 

 

 

FEŠRR: 

 

Názov podujatia: Fast-growing Trees and Plants Growing for Energy Purposes 

Termín: 10. 9. 2015 

Výstup : zborník abstraktov Fast- growing trees and plants growing for energy purposes (ISBN 

978-80-552-1412-2), recenzovaný zborník príspevkov na CD Fast- growing trees and plants 

growing for energy purposes (ISBN 978-80-552-1413-9), vybrané vedecké príspevky boli 

publikované vo vedeckom časopise Acta regionalia et environmentalica vol. 12, no. 2 (2015) 

(ISSN 1336-5452). 

 

Názov podujatia: Towards climnatic services /Smerom ku klimatickým službám 

Termín: 15. – 18.9. 2015 



Výstup z podujatia: zborník abstraktov a zborník príspevkov na CD (Towards climatic services: 

international scientific conference, conference proceeding, abstracts: Nitra, 15th-18th 

September 2015, Nitra, Slovakia, 978-80-552-1389-7), príspevok ako výstup v rámci 

projektov: COST - ES 1106 Euro-Agriwat a VEGA - Hodnotenie stavu a dynamiky biotopov s 

využitím modelovania a diaľkového prieskumu Zeme (2/0117/13) 

 

Názov podujatia: Sustainability of Rural Areas in Practice/Udržateľnosť vidieckych 

oblastí v praxi 

Termín: 3. - 4. 12. 2015 

Výstup z podujatia: špeciálne číslo časopisu European countryside ISSN 1803-8417 

(registrované v SCOPUS), zborník abstraktov, zborník príspevkov SUSTAINABILITY OF 

RURAL AREAS IN PRACTICE,  ISBN 978-80-552-1574-7, odporučenia pre politiku (v 

závere zborníka) 

 

Názov podujatia: EU Land Policy- the Pathway towards Sustainable Europe/Pozemková 

politika EÚ -cesta k udržateľnej Európe 

Termín: 3. - 4. 12. 2015  

Výstup z podujatia: zborník príspevkov  EU Land Policy- the Pathway towards Sustainable 

Europe/Pozemková politika EÚ - cesta k udržateľnej Európe 

 

Názov podujatia: EthnoEco I - Prvý seminár o tradičných ekologických poznatkoch na 

Slovensku /EthnoEco I – The First Seminar on Traditional Ecological Knowledge in 

Slovakia  

Termín: 14. - 15. 4. 2016 

Výstup z podujatia: monotematické číslo časopisu Ekologické štúdie (vydáva Slovenská 

ekologická spoločnosť pri SAV), ročník 7, č. 2, ISSN 1338-2853 

 

Názov podujatia: Legal, economic, managerial and environmental aspects of  performance 

of competencies by municipalities (4th year)/Právne, ekonomické, manažérske a 

environmentálne aspekty výkonu kompetencií miestnymi samosprávami (4.ročník) 

Termín: 20.06. - 31.08.2016 

Výstup z podujatia: recenzovaný zborník príspevkov na CD nosiči s názvom: Legal, economic, 

managerial and environmental aspects of  performance of competencies by municipalities 2016 

(4th year). 



FZKI: 

 

Názov podujatia: Papradno 2016 - 9. Medzinárodný odborný ovocinársky seminár  

Termín: 9.-11.2. 2016 Dolná Strehová  

Výstup z podujatia: Výmena poznatkov a skúseností ovocinárov, spoločná identifikácia 

problémov a ich riešenie priamo v praxi.  

 

Názov podujatia: Sadovnícko-architektonický návrh rekreačných priestorov v Banskej 

Štiavnici  

Termín: 9. - 13. 5. 2016  

Výstup z podujatia: Medzinárodný workshop pre študentov a vedeckovýskumných 

pracovníkov zo Slovenska a Česka so súborom odborných prednášok. Výstupom sú 4 štúdie 

areálu.  

 

Názov podujatia: Monitoring kvality vody  

Termín: 2.5.-6. 5. 2016  

Výstup z podujatia: Medzinárodný workshop pre študentov a vedeckovýskumných 

pracovníkov zo Slovenska, Česka, Poľska a Rumunska pre vzorkovanie a analýzu kvality vôd. 

Seminár – súbor prednášok zameraných na problematiku kvality vôd v Rumunsku, Poľsku a 

Českej republike  

 

Názov podujatia: Veda mladých 2016  

Termín: 7. – 9.9.2016, Brno, ČR  

Výstup z podujatia: zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej konferencie 

 

Názov podujatia: Medzinárodný seminár – Project Inspiration and Project Risk  

Termín: 2.5.2016,  

Výstup z podujatia: Medzinárodný seminár bol organizovaný pri príležitosti predstavenia 

spoločného projektu APVV SK-PT-0005-2016 medzi KKPPÚ, FZKI, SPU v Nitre a Research 

Center on Spatial Dynamics, University of Algarve Faro, Portugalsko. 

 

Názov podujatia: ENVIRO 2016 

Termín: 1. – 3.6. 2016, Wieliczka, Polsko  

Výstup z podujatia: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie 



TF:  

 

Názov podujatia: Študentská vedecká konferencia 2016 

Termín: 20. 4. 2016 

Výstup z podujatia:  zborník príspevkov 

 

Názov podujatia: Kvalita a spoľahlivosť technických systémov 

Termín: máj 2016 

Výstup z podujatia:  zborník príspevkov 

 

Názov podujatia: XVIII. Medzinárodná vedecká konferencia mladých 2016 

Termín: 26.–27. 5. 2016 

Výstup z podujatia:  zborník príspevkov 

  



4 PROPAGÁCIA SPU, ČLENSTVO V MEDZINÁRODNÝCH 

ORGANIZÁCIÁCH  

 

Aj roku 2016 sa SPU zamerala na aktívnu medzinárodnú spoluprácu prostredníctvom 

členstva univerzity v medzinárodných organizáciách a asociáciách, ktoré vytvárajú podmienky 

pre zapájanie sa do medzinárodných projektov, k získavaniu nových informácií, či už 

o najnovších trendoch vo vývoji vysokých škôl, o trendoch vo vzdelávaní, ale aj vo výskume. 

V roku 2016 bola SPU v Nitre členom týchto medzinárodných organizácií: 

 

VUA  - Visegrad University Association (Vyšehradská univerzitná asociácia)                                                

Združuje 57 univerzít z 23 krajín. Úlohou asociácie je prepojiť partnerské univerzity s cieľom 

vytvoriť kvalitné podmienky pre vzdelávanie a výskum a iniciovať užšiu spoluprácu krajín 

Vyšehradskej skupiny a kooperujúcich regiónov. 

 

EUA - European University Association (Európska univerzitná asociácia)                                                           

Asociácia zastupuje desiatky významných univerzít Európy a jej členovia majú prístup 

k aktuálnym informáciám z akademického prostredia. EUA je oficiálnym zástupcom 

vysokoškolského sektora v Bolonskom  procese. EUA hrá podstatnú úlohu vo formovaní 

budúceho vysokoškolského vzdelávania v Európe.   

 

DRC – Danube Rector´s Conference (Dunajská rektorská konferencia) 

DRC v súčasnosti združuje viac ako 50 univerzít z 13 krajín. Za cieľ si kladie zvýšiť všeobecnú 

úroveň študijných výsledkov a podporu mobilít, znížiť náklady na terciálne vzdelávania a mieru 

predčasného ukončenia štúdia, ako aj podporiť multilaterálnu regionálnu spoluprácu. 

 

Dunajský vedomostný klaster  

Klaster sa zameriava na  zvyšovanie kvality života a blahobytu občanov,  na  rozvoj našich 

regiónov nielen v oblasti vody, životného prostredia, dopravy a konektivity, ale aj v 

oblasti ekonomicko-sociálneho rozvoja. 

 

ASECU - Association of Economic Universities of South and Eastern Europe and the 

Black Sea Region (Asociácia univerzít južnej a východnej Európy a čiernomorského regiónu)  



Združuje verejné vysoké školy ekonomického zamerania z daných regiónov. Zameriava sa na 

vzájomnú výmenu učebných osnov, myšlienok a názorov, ponúka možnosť výmenných 

pobytov pre študentov inžinierskeho a doktorandského štúdia ale aj pedagógov a odborných 

pracovníkov. 

  

IAU – International Association of Universities (Medzinárodná asociácia univerzít)  

Založená v UNESCOM v roku 1950, združuje vysokoškolské inštitúcie a organizácie z 

približne 150 krajín. Spolupracuje s rôznymi medzinárodnými, regionálnymi a národnými 

orgánmi činnými v oblasti vyššieho vzdelávania. 

 

ICA / CASEE – Association for European Life Science Universities (Asociácia európskych 

univerzít poľnohospodárskeho zamerania)  

Sieť viac ako 60 vysokých škôl so zameraním na poľnohospodárstvo, potravinárstvo, prírodné 

zdroje, rozvoj vidieka a životné prostredie. Cieľom asociácie je zvýšiť úspešnosť partnerských 

organizácií na medzinárodnom trhu, a vytvoriť priaznivé prostredie pre zdieľanie skúseností a 

podporu spolupráce. V rámci asociácie sa SPU zúčastňuje workshopov a konferencií 

zameraných na rozvoj medzinárodných vzťahov a spolupráce univerzít. 

 

Asociácia ISEKI Food (Integrating Food Science and Engineering Knowledge Into the 

Food Chain) 

K hlavným cieľom asociácie patrí zriadenie a udržiavanie siete univerzít, výskumných ústavov 

a spoločností zameraných na potravinársku sieť, podpora synergie medzi výskumom, 

vzdelávaním/výučbou a priemyslom.  Rozvoj virtuálnej spoločnosti expertov v potravinárskej 

oblasti v nadväznosti na širokú verejnosť. Vytvorenie zmluvného sieťového prepojenia medzi 

partnermi, podpora mobility študentov a pracovníkov. 

 

Medzinárodný agrárny výskumno-vývojový klaster údolia rieky Tisy.  

Spoločným cieľom realizácie programu je medzinárodná integrácia výroby, ktorá má na zreteli 

bezpečné zásobovanie obyvateľstva potravinami, predovšetkým so zameraním na základné 

potraviny, ktoré možno vyprodukovať  v daných oblastiach. 

  



5 MEDZINÁRODNÉ VZDELÁVACIE PROJEKTY RIEŠENÉ NA SPU 

V ROKU 2016  

 

V roku 2016 bolo na SPU v Nitre celkovo riešených 46 medzinárodných vzdelávacích 

projektov (tabuľka 1P - Tabuľkové prílohy - Projekty). Z uvedeného počtu boli 2 projekty 

riešené ako projekty celouniverzitné  a 44 projektov ako projekty fakultné. Programy, v rámci 

ktorých sa projekty realizovali, predstavovali grantové schémy programu Erasmus+, ale aj 

dobiehajúci Program celoživotného vzdelávania (LLP), program Tempus a program Erasmus 

Mundus. Pokračovali taktiež projekty Medzinárodného vyšehradského fondu (MVF), ako aj 

aktivity v rámci mobilitných sietí CEEPUS.  

Z pohľadu fakultného rozdelenia bolo najviac medzinárodných vzdelávacích projektov 

riešených na FEM (39,1%), nasledovali FEŠRR (25 %), TF (6,5%), FAPZ (10,9%), FZKI 

(10,9%) a FBP (3,3%). Z pohľadu objemu pridelených  finančných prostriedkov za 

medzinárodné vzdelávacie projekty   možno  konštatovať, že univerzita získala celkovo 1 398 

981,6 EUR. 

Z uvedenej sumy za 2 mobilitné celouniverzitné projekty SPU získala 536 112 EUR. 

Na  mobility Erasmus+ Kľúčovej akcie 1 (akcia K103) získala univerzita   488 464 EUR a na 

mobility V rámci Erasmus+ mimo EÚ - „Erasmus+ svet“ (akcia K107) sumu 47 648 EUR. Čo 

sa týka fakúlt, v roku 2016 najviac finančných prostriedkov získala FEŠRR, a to 535 364,75 

EUR a FEM sumu 269 505,13 EUR.  

Podiel  fakúlt na celkovom počte riešených vzdelávacích projektov  v roku 2016,  ako 

aj objem pridelených  finančných prostriedkov za medzinárodné vzdelávacie projekty  a získané  

finančné prostriedky na jedného tvorivého pracovníka podľa jednotlivých fakúlt je možné 

vidieť z tabuľky 26 a z grafov 11 a 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabuľka  26   Prehľad medzinárodných vzdelávacích projektov (počet, % podiel 

fakulty, financie) 

 

 

Graf 11     Podiel fakúlt na celkovom počte riešených vzdelávacích projektov  

                   v roku 2016 na SPU 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fakulta

Počet riešených 

vzdelávacích projektov

% podiel fakulty na 

celkovom počte projektov 

na SPU 

Objem získaných finančných 

prostriedkov  (EUR)

Finančné prostriedky na 1 tvorivého 

pracovníka fakulty (EUR)

FAPZ 5 10,9 4443,97 40,39972727

FBP* 1,5 3,3 34466,65 538,5414063

FZKI 5 10,9 10799,1 192,8410714

TF 3 6,5 8290 118,4285714

FEM 18 39,1 269505,13 2518,739533

FEŠRR* 11,5 25,0 535364,75 13057,67683

SPU univerzitný projekt - 

ERASMUS+ (K103,K107) 2 4,3 536112

SPOLU 46 100,0 1398981,6
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Prehľad o získaných finančných prostriedkoch z medzinárodných vzdelávacích projektov na 1 

tvorivého pracovníka fakulty uvádza graf 12. 

 

Graf 12 Finančné prostriedky získané z medzinárodných vzdelávacích projektov na 

jedného tvorivého pracovníka fakulty (EUR) 

 

 

 

Podiel jednotlivých fakúlt na finančných prostriedkoch získaných v roku 2016 

z medzinárodných vzdelávacích projektov uvádza graf 13. 

 

Graf 13     Podiel jednotlivých fakúlt na finančných prostriedkoch získaných v roku    

2016 z medzinárodných vzdelávacích projektov 
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Vývin prijatých financií v medzinárodných vzdelávacích projektoch na jednotlivých 

fakultách, ako aj spolu za SPU v v rokoch 2013-2016 ukazuje tabuľka 27.  

 

Tabuľka   27 Riešené medzinárodné vzdelávacie projekty v rokoch 2013-2016 

 

Riešené medzinárodné vzdelávacie projekty v rokoch 2013-2016 

Fakulta rok 2013 2014 2015 2016 

FAPZ 44 100 12 256 3 000 4 443,97 

FBP 55 678,00 44 563 26 011 34 466,65 

FZKI 628,00 24 265 1178983* 10 799,00 

TF 25 251 42 776 14 295 8 290 

FEM 80 756,51 74 922 535 258 269 505 

FEŠRR 188 389,60 782 416 426 306 535 365 

SPU "Erasmus"(LLP Erasmus, Erasmus+ KA103) 382 134,00 494 823 488 464 514 755 

SPU Eramus+ KA107     73 305 90 080 

SPU 776936,61 1476021 2745622 1467704,5 

*zarátané aj Štrukturálne fondy 
    

 

Pokiaľ ide o vývoj pridelených finančných prostriedkov (graf 14) pre SPU v Nitre 

v programe „Erasmus“ (LLP Erasmus, Erasmus+ KA103) počas posledných rokov sme 

zaznamenali stúpajúci trend. Vychýlenie nastalo len  v roku 2015, keď program dostal od 

Európskej komisie nižšiu dotáciu pre SR,  a tak aj pre SPU bola pridelená nižšia dotácia. 

 

Graf 14 Vývoj pridelených finančných prostriedkov pre „Erasmus“ 
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6 ZÁVER, NÁVRH OPATRENÍ 

 

Medzi najčastejšie problémy vznikajúce v súvislosti s evidenciou mobilít študentov 

a zamestnancov a evidenciou medzinárodných projektov patrila neprehľadnosť 

zaznamenávania mobilít v rámci iných medzinárodných programov než Erasmus+ (Erasmus 

Mundus, Tempus, CEEPUS, bilaterálnych zmlúv atď.). 

Taktiež  evidencia medzinárodných vzdelávacích projektov v UIS je nedostatočná 

a zmätočná, keď fakulty zapisujú  iba podanie projektu. 

 

Návrh opatrení: 

 

1. propagácia SPU v zahraničí, prostredníctvom centralizovane organizovaných podujatí, 

prijatých návštev (z univerzít, podnikov, zastupiteľských úradov...), návštev na zahraničných 

univerzitách, v podnikoch, podujatiach 

Termín: priebežne 

Zodpovední: KZVaMVP, vedenie univerzity a fakúlt 

 

2. dôsledne evidovať medzinárodné vdzelávacie projekty (vzdelávacie projekty, kde na riešení 

sa podieľajú medzinárodné riešiteľské konzorciá, ktorých členom je SPU) v UIS počas celej 

exisestencie projektu (zaznamenať: podanie, schválenie, resp. neschválenie, riešenie, 

ukončenie) 

Termín: priebežne 

Zodpovední: príslušné fakulty 

 

3. ukladá sa dekanom fakúlt zabezpečiť  nahlásenie vštkých  mobilít zahraničných študentov 

do KZVaMVP, ktorá následne zaznamená moblitu do UIS 

Termín: priebežne 

Zodpovední: dekani fakúlt, vedúci KZVaMVP 

 

4. podpora výučby čínskeho jazyka a spolupráca s Konfuciovým inštitútom 

Termín: priebežne 

Zodpovední: Katedra jazykov FEM, KZVaMVP 

 



 

5. administratívna podpora vzniku Konfuciovej triedy na SPU 

Termín: rok 2017 

Zodpovední: KZVaMVP 

 

6. organizácia študijného pobytu na LSU v USA pre študentov SPU 

Termín: apríl 2017 

Zodpovední: KZVaMVP 

 

7. zabezpečovať priebežnú propagáciu programu Erasmus+ medzi študentmi a učiteľmi, dbať 

na kvalitne pripravenú dohodu o štúdiu (Learning Agreement) resp. o stáži (Training 

Agreement) a na uznávanie prinesených známok a kreditov v zmysle tejto dohody,  zabezpečiť 

správnosť informácií o študijných programoch a predmetoch vyučovaných v anglickom jazyku 

pre zahraničných študentov v UIS SPU 

Termín: priebežne 

Zodpovední: KZVaMVP, inštitucionálna koordinátorka Erasmus+, kvestorka, prodekani fakúlt 

pre zahraničné vzťahy 

 

8. aktívne vyhľadávanie vhodných partnerských podnikov pre mobility študentov za účelom 

stáže (predovšetkým študentov doktorandského štúdia) 

Termín: priebežne 

Zodpovední: fakulty 

 

 

 

 

 

 

 


