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 VYHODNOTENIE PLNENIA UZNESENÍ ZA ROK 2015 

 

1/2015  

• v záujme motivácie učiteľov zvyšovať kvalitu výučby v anglickom jazyku, naďalej 

vyčleňovať finančné prostriedky na odmeny pre učiteľov, vyučujúcich v anglickom 

jazyku. 

• Termín: priebežne 

• Zodpovední: dekani fakúlt 

 

Plnenie uznesenia: 

FAPZ:  

FAPZ aj pre rok 2015 vyčlenila zo svojho rozpočtu finančné prostriedky pre učiteľov, ktorí 

zabezpečovali výučbu študentov Erasmu+ v anglickom jazyku. 

 

FBP: splnené 

 

FEM:  

Pnenie uznesenia: priebežne, považujeme za splnené  

• za účelom zvyšovania kvality výučby zahraničných študentov naďalej motivujeme  

pedagógov pre výučbu v cudzom jazyku. Fakulta vyčleňuje finančné prostriedky na 

odmeny učiteľov z fakultných zdrojov. Okrem odmeňovania sme poskytli učiteľom 

možnosť absolvovať jazykové kurzy v rámci projektu OP-V "Zavádzanie, resp. 

rozšírenie študijných programov v spolupráci so zahraničnými univerzitami" ITMS 

26110230065. 

• podporujeme kvantitatívne a kvalitatívne výchovno-vzdelávacie činnosti fakulty na 

medzinárodnej úrovni s prioritným zameraním na partnerské inštitúcie nielen z 

členských štátov EÚ ale ja v rámci fakultného networkingu, kde prioritou fakulty je 

vytvárať podmienky pre učiteľské mobility a pôsobenie našich učiteľov ako 

hosťujúcich profesorov na zahraničných univerzitách s cieľom zdokonalenia 

jazykových kompetencií.  

 

FEŠRR:  

FEŠRR podporuje výučbu predmetov v anglickom jazyku zaraďovaním výberových prednášok 

zahraničných pedagógov, ako aj vysielaním vlastných pedagógov na prednáškové pobyty do 
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zahraničia, kde majú možnosť získať nové skúsenosti a poznatky. FEŠRR vyčlenila na odmeny 

pre učiteľov finančnú čiastku v sume 4 125 EUR, ktorá bola vyplatená 22 učiteľom v mesiaci 

júl 2015. 

 

FZKI:  

• fakulta vyčlenila finančné prostriedky na odmeny pre učiteľov zabezpečujúcich výučbu 

v cudzom jazyku (90 €/predmet/semester);  

• v roku 2015 na FZKI SPU v Nitre boli vyučované  vytvorené anglické moduly pre tri 

študijné programy Krajinné inžinierstvo, Záhradníctvo a Záhradná a krajinná 

architektúra, študenti v LS 2015 pokračovali v štúdiu na partnerských univerzitách 

v Krakove (Poľsko) a Lednici (Česká republika).  

 

TF:  

Technická fakulta motivovala učiteľov pre výučbu v cudzom jazyku. Učitelia zabezpečujúci 

výučbu v anglickom jazyku pre zahraničných študentov boli ohodnotení z fakultných zdrojov. 

Monitorovala sa kvalita výučby a dostatočné študijné vyťaženie mobilitných študentov 

občasnými hospitáciami prodekanom pre zahraničné vzťahy. Bolo zabezpečené včasné 

zapisovanie známok do informačného systému. 

 

2/2015 

• 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 

 

Plnenie uznesenia: 

FAPZ:  

Zástupcovia FAPZ boli členmi delegácie SPU v Nitre na medzinárodnej výstave EXPO 2015 

v Miláne. Cieľom delegácie bola propagácia výskumu a vzdelávania na SPU v spojitosti s 

výživou ľudí a potravinárstvom. Účastníci vytvorili zaujímavý odborný program pre 

návštevníkov slovenského pavilónu a úspešne prezentovali vysoké školstvo na Slovensku. 

V spolupráci s Francúzskym veľvyslanectvom v Bratislave bola na pôde FAPZ realizovaná 

prednáška Dr. Jean-Françoisa Castella na tému „Climate change and air pollution what 
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danger coming for the agriculture?“ Prednáška sa uskutočnila v rámci príprav účasti 

Slovenskej republiky na 21. konferencii Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy COP21 v 

Paríži. Počas návštev pracovníkov fakulty na zahraničných pracoviskách bola zabezpečená 

propagácia SPU. 

 

FBP: splnené 

 

FEM:  

Plnenie uznesenia: považujeme za splnené 

 neustále propagujeme štúdium na FEM SPU v zahraničí v anglickom jazyku so 

zameraním na získanie študentov z EÚ a tretích krajín na ucelené štúdium, resp. 

mobilitných študentov, ktorých podporujú na mobilite národné vlády, resp. domáce 

univerzity. Okrem propagácie prostredníctvom SAIA využívame na propagáciu aj 

dlhoročné partnerstvá s domácimi i zahraničnými partnerskými univerzitami. 

 propagujeme študijné programy v AJ ako aj double degree programy fakulty 

v zahraničí formou propagačných materiálov o fakulte v cudzom jazyku ako aj formou  

propagačných videí v anglickej verzii na stránke FEM prostredníctvom videokanála. 

 prezentácia fakulty v externom prostredí sa stala jednou z hlavných úloh v súčasnom, 

ale aj v budúcom období. Fakulte intenzívne rozvíja vzťahy s inštitúciami zo 

spoločenskej praxe, pripravujeme koncepciu efektívnej komunikácie s verejnosťou, so 

strednými školami v zahraničí, napr. Srbsku, Rumunsku, Chorvátsku, Ukrajine... 

 

FZKI:  

Učitelia FZKI priebežne propagujú fakultu i univerzitu na zahraničných inštitúciách počas 

svojich zahraničných mobilít, výskumných stáží, účastí na konferenciách a odborných 

exkurziách. FZKI SPU v Nitre propagovali aj študenti, ktorí vycestovali na semestrálny pobyt 

do zahraničia z projektu EDU FZKI (v rámci študijných programov Krajinné inžinierstvo, 

Záhradníctvo a Záhradná a krajinná architektúra), ako aj študenti spoločného magisterské 

študijného programu International Master of Horticulture Science, ktorí v ZS 2015 študovali 

v Krakove. 

 

TF:  

Technická fakulta sa aktívne podieľala na propagácii SPU v zahraničí účasťou na 

zahraničných podujatiach (vedecké konferencie, fóra, návštevy zahraničných univerzít 
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a podnikov v krajinách Dánsko, Česká republika, Poľsko, Bulharsko, Srbsko, Slovinsko, 

Španielsko, Rakúsko, Nemecko, Maďarsko, Veľká Británia, Holandsko, Belgicko, 

Luxembursko, Cyprus a Chorvátsko), ako aj prijatím zahraničných návštev (zo 

zastupiteľských úradov SR v zahraničí, zo zahraničných univerzít aj podnikov). 

 

3/2015 

• Podpora výučby čínskeho jazyka a spolupráca s Konfuciovým inštitútom 

• Termín: priebežne 

• Zodpovední: Katedra jazykov FEM, KZVaMVP 

 

Plnenie uznesenia: 

FEM:  

Plnenie uznesenia: považujeme za splnené 

 propagujeme výučbu čínskeho jazyka na fakulte o čom svedčia počty zapísaných 

študentov do 1 triedy, kde viac ako 70 % študentov tvoria študenti práve našej fakulty. 

• podporu výučby čínskeho jazyka vidíme aj v organizovaní letných škôl v spolupráci 

s partnerskou univerzitou v Číne. V lete 2015 sme organizovali I. ročník 

medzinárodnej letnej školy pod názvom European studies & Agribusiness, Chinese 

studies & Agribusiness, na ktorej participovali študenti z Čínskej Tianjin Univerzity 

a SPU v Nitre. Tendencia fakulty je pokračovať v tomto trende. 

 

Výučba čínskeho jazyka prebieha od septembra 2014 na KJ FEM. O výučbu je veľký záujem 

zo strany študentov. V roku 2015 kurzy čínskeho jazyka navštevovalo 60 študentov.  

 

4/2015 

• Administratívna podpora vzniku Konfuciovej triedy na SPU 

• Termín: rok 2015 

• Zodpovední: KZVaMVP 

 

Plnenie uznesenia: 

V roku 2015 KZVaMVP vypracovala žiadosť o vytvorenie Konfuciovej triedy. Žiadosť bolo 

zaslaná centrále Konfuciovho inštitútu v Hanbane. Žiadosť by mala byť posúdená v roku 

2016. V roku 2016 tiež príde k výmene lektora čínskeho jazyka. Jedná sa o štandardnú rotáciu 

lektorov, ktorú organizuje Konfuciov inštitút. 
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FEM: Plnenie uznesenia: považujeme za splnené 

• fakulta administratívne zabezpečovala prípravu podkladov v spolupráci s KZVaMVP 

v rámci podpory vzniku Konfuciovej triedy na SPU. 

 

5/2015 

• Prijatie skupiny študentov z LSU USA 

• Termín: jún 2015 

• Zodpovední: KZVaMVP 

 

Plnenie uznesenia: 

Päť amerických študentov Louisianskej štátnej univerzity, vedených doc. Dr. J.C. Bunchom, 

koordinátorom poľnohospodárskych vzdelávacích programov, absolvovalo od 5. do 14. júna  

2015 na SPU v Nitre študijný pobyt s názvom EÚ – sociálne a ekonomické 

perspektívy. Študijný pobyt organizovala KZVaMVP v rámci bilaterálnej dohody 

o spolupráci. 

 

6/2015 

• Organizácia výročného zasadnutia VUA vo Varšave 

• Termín: september 2015 

• Zodpovední: KZVaMVP 

 

Plnenie uznesenia: 

KZVaMPV spoluorganizovala valné zhromaždenie Vyšehradskej univerzitnej asociácie, ktoré 

sa uskutočnilo od 28. do 30. septembra 2015 na Varšavskej poľnohospodárskej univerzite v 

Poľsku. Na stretnutí sa zúčastnilo 40 predstaviteľov z 20 členských univerzít VUA z desiatich 

krajín. 

 

7/2015 

• Pripraviť návrh jednotnej evidencie vysielaných študentov cez iné programy ako 

Erasmus+ 

• Termín: rok 2015 

• Zodpovední: dekani fakúlt, študijné oddelenia  

 

Plnenie uznesenia: 
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FAPZ:  

plnené priebežne 

 

FBP:  

splnené 

 

FEM:  

priebežne,  považujeme za splnené 

 

FEŠRR:  

Kancelária zahraničných vzťahov FEŠRR spolu so študijným oddelením eviduje všetkých 

vysielaných študentov cez UIS systém.  

 

TF: 

V roku 2015 bol na TF pripravený návrh jednotnej evidencie vysielaných študentov cez iné 

programy ako Erasmus+.  

 

8/2015  

• Zorganizovať v spolupráci s fakultami II. ročník INTERNATIONAL WEEK v roku 

2015 na podporu mobilít učiteľov.  

• Termín: rok 2015 

• Zodpovední: KZVaMVP, prodekani fakúlt pre zahraničné vzťahy 

 

Podujatie sa neuskutočnilo. 

 

9/2015 

• Organizácia letnej školy VUA 

• Termín: jún-júl 2015 

• Zodpovední: KZVaMVP 

 

Plnenie uznesenia: 

Letná škola sa z organizačných dôvodov na strane jedného z partnerov (BOKU) a nízkeho 

záujmu študentov neuskutočnila 
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10/2015  

• 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 

 

Plnenie uznesenia: 

FAPZ:  

FAPZ pravidelne organizuje prednášky pre študentov I. ročníkov v rámci predmetu „Úvod do 

štúdia“, kde propaguje mobilitný program Erasmus+ štúdium a praktické stáže, napomáha 

študentom výber univerzity resp. pracoviska pre jeho stáž. Taktiež študentom pomáha FAPZ 

pri príprave jeho Learning Agreementov a Training Agreementov. Študijné oddelenie spolu 

s prodekanmi FAPZ dbá na uznávanie prinesených známok a kreditov v plnom rozsahu zo 

zahraničia. FAPZ dbá na správne informácie v rámci predmetov vyučovaných (SYLABUS)  v 

 anglickom jazyku prístupných cez verejný katalóg predmetov a každoročne ich aktualizuje. 

 

FBP:  

splnené 

 

FEM:  

priebežne, považujeme za splnené 

• za účelom udržania kvality výučby Erasmus+ študentov okrem toho, že naďalej 

motivujeme pedagógov pre výučbu v cudzom jazyku, dohliadame na to, aby v UIS SPU 

boli podávané správne informácie o predmetoch v anglickom jazyku ponúkaných 

fakultou pre zahraničných študentov. Každý gestor predmetu je povinný každoročne 

aktualizovať zmeny v informačných listoch predmetov a uvádzať výučbu predmetu  

v AJ len v tom prípade, ak  je reálne vyučovaný predmet v AJ a nie len ponúkaný. 

Kladieme na to veľký dôraz aby nedochádzalo k nezrovnalostiam. 

• fakulta priebežne zabezpečuje propagáciu Erasmus+ medzi študentmi a učiteľmi 

o čom svedčí každoročný vysoký záujem či už o študentské alebo učiteľské mobility.  
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• fakulta neustále kladie vysoký dôraz na kvalitnú prípravu LA resp. TA či sa jedná 

o prijímajúcich alebo vysielajúcich študentov.        

 

FEŠRR:  

Kancelária zahraničných vzťahov FEŠRR zabezpečila propagáciu Erasmus + cestou 

prezentácií na zápisoch študentov na začiatku akademického roka, ako aj počas semestra na 

stretnutiach so študentmi a v rámci predmetu „Úvod do štúdia“. Pri výberových prednáškach 

zahraničných pedagógov opätovne dostali študenti praktické  informácie o výbere predmetov 

na mobility, vypĺňaní prihlášok, uznávaní absolvovaných predmetov v zahraničí a pod. 

Študenti v rámci konzultačných hodín sa často informujú vo veciach potrebných na 

vycestovanie do zahraničia. Majú k dispozícii propagačné materiály zahraničných univerzít, 

ktoré Kancelária zahraničných vzťahov pre nich sprístupňuje. 

 

FZKI:  

• na fakulte priebežne prebieha propagácia programu Erasmus+, CEEPUS a iných 

mobilitných projektov, propagácia štúdia, aj praktických stáží pre študentov ako aj 

výskumných a pedagogických mobilít  prostredníctvom organizovaných informačných 

stretnutí každý semester s prodekanom a zástupcom SAIA no,  

• na propagáciu aktuálnych informácií fakulta využívaj aj svoj web a sociálne siete 

(Faceboook stránka Študentskej rady FZKI). Záujem o študijné mobility rastie aj na 

základe zdieľania skúseností študentov, ktorí už vycestovali v kolektíve svojich 

spolužiakov.  

• na fakulte priebežne prebieha kontrola zapisovania známok do UIS; 

• mobilitní študenti sú rovnako študijne vyťažení ako domáci študenti; zahraniční 

študenti sa aktívne zapájajú do rôznych aktivít realizovaných na fakulte (letné školy, 

workshopy, exkurzie); 

 

TF:  

Z pohľadu TF bola zabezpečená priebežná propagácia programu Erasmus+ medzi študentmi 

a učiteľmi, dbalo sa na uznávanie prinesených známok a kreditov zo zahraničia v zmysle 

dohody, ako aj na správnosť informácií o predmetoch vyučovaných v anglickom jazyku 

pre zahraničných študentov v UIS.  
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Stručne uveďte návrhy, pripomienky v oblasti zahraničných vzťahov, internacionalizácie 

vzdelávania pre potreby prípravy nových uznesení -  

FAPZ: 

Vzhľadom na nepriaznivý demografický vývoj na Slovensku a odliv študentov do Českej 

republiky zvážiť vytvorenie jednotného systému propagácie štúdia na SPU v Nitre pre 

študentov z Ukrajiny s cieľom získať ukrajinských študentov študujúcich v slovenskom, alebo 

anglickom jazyku na všetky stupne vzdelávania. 

TF: 

Oblasť zahraničných vzťahov a internacionalizácie vzdelávania budú aj v budúcnosti 

zohrávať dôležitú úlohu v podmienkach SPU. Doterajší trend v rozvoji tejto oblasti možno 

považovať za vyvážený a priaznivý. Je nevyhnutné v tomto trende pokračovať.  

Z pohľadu zahraničných vzťahov a internacionalizácie vzdelávania je naďalej potrebné: 

 zvyšovať kvalitu výučby v anglickom jazyku,  

 propagovať fakultu v zahraničí prostredníctvom centralizovane organizovaných 

podujatí, prijatých návštev (z univerzít, podnikov, zastupiteľských úradov...), ako aj 

návštev na zahraničných univerzitách a v podnikoch. 
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1 ÚVOD 

 

V súlade s dlhodobým zámerom SPU v Nitre rozvíjať internacionalizáciu v oblasti 

vzdelávania i výskumu predkladaná správa analyzuje medzinárodné aktivity univerzity za rok 

2015. SPU v Nitre orientovala svoju zahraničné aktivity ako na tradičných partnerov, tak aj na 

vytváranie nových kontaktov nielen v rámci i mimo EÚ.  

Údaje týkajúce sa mobilít študentov vyhodnocujeme v súlade s metodikou MŠVVaŠ 

SR pre výročnú správu univerzity za akademické roky, teda v predloženej správe za rok 

2014/15, ostatné údaje sú vyhodnotené za kalendárny rok 2015. 

 

 

2 MEDZINÁRODNÉ VZDELÁVACIE A VÝSKUMNÉ PROJEKTY  

 

V roku 2015 bolo riešených 56 vzdelávacích projektov na SPU v Nitre v celkom 

finančnom objeme 2840159,64EUR (podľa objemu pripísaných finančných prostriedkov na 

účty SPU v roku 2015). 

Najviac projektov bolo riešených v rámci programov Erasmus (Erasmus+, Erasmus 

Mundus), Leonardo do Vinci a Jean Monnet, ďalej sa riešili projekty  v rámci programov 

Tempus, CEEPUS,  International  Visegrad Fund, OP Vzdelávanie. Celkový prehľad 

počtov riešených projektov v roku 2015 udávajú tabuľky č. 1 a 2.  Podrobné informácie 

o projektoch uvádzajú tabuľky TAB 1 a TAB 2 v prílohe.  

 

Tabuľka č. 1:     Medzinárodné vzdelávacie projekty podľa fakúlt  v roku 2015 

pracovisko riešené financie 

FAPZ 2 3000 

FBP 5 26010,5 

FEM 18 535257,62 

FEŠRR 13 426305,68 

FZKI 8 1178982,64 

TF 4 14295,2 

SPU 6 656308 

 spolu 56 2840159,64 

Zdroj: UIS a fakulty SPU 
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SPU v roku 2015 riešila 34 výskumných projektov vo finančnom objeme 124688,77 

EUR (podľa objemu pripísaných finančných prostriedkov na účty SPU v roku 2015).  

 

Tabuľka č. 2:     Medzinárodné výskumné projekty podľa fakúlt  v roku 2015 

 pracovisko riešené  financie 

FAPZ 6 0 

FBP 3 5705,74 

FEM 7 92534,36 

FEŠRR 6 19430,07 

FZKI 10 4588,6 

TF 2 2430 

spolu 34 124688,77 

Zdroj: UIS a fakulty SPU 
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3  MOBILITY V AKADEMICKOM ROKU 2014/15  

 

3.1 Mobility študentov SPU v zahraniční 

 

             V akademickom roku 2014/2015 sme na mobility vyslali spolu 254 študentov, čo 

predstavuje 2,93 % z počtu denných študentov zapísaných v danom roku. Z toho 23 

študentov absolvovalo mobilitu počas celého akademického roku, 110 študentov v zimnom 

semestri a 121 v letnom semestri.  Naši študenti strávili na mobilite spolu 830,2 

osobomesiacov, t.j. v priemere 3,27 mesiaca na jedného študenta. Celkovo to oproti minulému 

roku predstavuje pokles o 28 študentov. Najviac študentov bolo z FAPZ (73), FEM (69), 

FEŠRR a FZKI majú rovnaký počet vyslaných študentov (43), FBP (18) a TF (8), viď 

tabuľka 3. Najviac mobilít bolo zrealizovaných v rámci programu Erasmus+ štúdium a stáž. 

Nasledujú mobility cez CEEPUS a v rámci bilaterálnej spolupráce. 

           V akademickom roku 2014/2015 sme vyslali v rámci programu Erasmus+ spolu 202 

študentov na štúdium a stáž, čo je oproti minulému roku nárast o 45 mobilít. Predstavuje to  

2,33% z celkového počtu 8682 študentov zapísaných v danom akademickom roku. 

 

 

Tabuľka 3: Vyslaní študenti SPU 2014/15 podľa fakúlt a programov 
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FAPZ   13 60  73 1855 3,94 

FBP  1 4 13  18 1060 1,70 

FEM  3 45 21  69 2230 3,09 

FEŠRR 16 4 13 10  43 875 4,91 

FZKI  22 15 6  43 986 4,36 
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TF 4 1 0 2 1 8 1676 0,48 

Celkový 
súčet 20 31 90 112 1 254 8682 2,93 

 

 

 

 

3.1.1  Mobilita študentov Erasmus+ štúdium 

 

           V akademickom roku 2014/2015 sa mobilít Erasmus+ za účelom štúdia zúčastnilo 

spolu 90 študentov SPU, čo predstavuje 1,04 % z počtu denných študentov zapísaných 

v danom roku. Je to nárast oproti minulému roku o 15 študentov. Z toho 41 študentov 

vycestovalo v ZS a 31 v LS. Na celoročné štúdium vycestovalo 18 študentov, t.j. ZS aj LS. 

Najviac mobilít realizovali študenti do Českej republiky s počtom mobilít 12, za nimi 

nasleduje Belgické kráľovstvo a Turecká republika s počtom vyslaných študentov 11, 

Lotyšská republika, Poľsko 9 a Holandské kráľovstvo 4. Najvyšší počet vyslaných študentov 

na Erasmus+ mobilitu  štúdium mala FEM (45), nasleduje FZKI (15), FAPZ a FEŠRR 

zhodne (13), FBP (4) a TF v tomto akademickom roku nevyslala na štúdium žiadneho 

študenta. Priemerná dĺžka mobility v akad. roku 2014/2015 bola 360 mesiacov, t.j. 4 mesiace 

na študenta. 

 

            Novinkou v tomto akad. roku bolo jazykové pretestovanie OLS (Online Linguistic 

Support), ktorú Európska komisia vytvorila ako nástroj pre kontrolu jazykových kompetencií 

vyslaných študentov, resp. absolventov. V roku 2014/2015 sa povinné jazykové pretestovanie 

týkalo týchto šiestich jazykov: anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk, taliansky 

jazyk, holandský jazyk a španielsky jazyk (test sa prideľuje len v prípade komunikácie 

v týchto jazykoch). Testovanie sa uskutočňuje pred a po mobilite, aby bolo možné vidieť 

prípadné zlepšenie. Výsledok jazykového testu zatiaľ neovplyvňuje mobilitu ako takú, ale jej 

výsledok môže napríklad pomôcť hosťujúcej inštitúcii odkontrolovať si prípadné jazykové 

znalosti záujemca o mobilitu, ak nevlastní jazykový certifikát, alebo nevie zdokladovať svoj 

aktuálny stupeň znalosti jazyka. Výhodou tejto aplikácie je, že študentovi ponúka možnosť 

online jazykového kurzu počas trvania mobility a možnosť zlepšenia si slovnej zásoby, 

gramatiky, alebo porozumenia.  
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Pre akad. rok 2016/2017 sa plánuje rozšírenie ponuky, kde by mali byť pridané jazyky ako : 

český jazyk, portugalský jazyk, grécky jazyk.... (do budúcnosti sa predpokladá, že OLS bude 

ponúkať jazyky všetkých krajín zapojených do programu) 

 

Tabuľka 4 :  Vyslaní študenti SPU na mobilitu štúdium Erasmus+ v ak. roku 2014/2015 

 

 

 

 

 

 

 

             

Najviac mobilít realizovali študenti do Českej republiky s počtom mobilít 12, za nimi 

nasleduje Belgické kráľovstvo a Turecká republika s počtom vyslaných študentov 11, 

Lotyšská republika, Poľsko 9 a Holandské kráľovstvo 4.  

 

Tabuľka 5:  Vyslaní študenti  SPU podľa fakúlt a krajín – v rámci programu Erasmus+ 

štúdium 

      

Fakulta/Krajina FAPZ FBP FEM FEŠRR FZKI TF 

Celkový 

súčet 

Belgické 

kráľovstvo 

 

1 

  

10 

 

11 

Česká republika 5 

 

6 1 

  

12 

Fínska republika 

  

3 1 

  

4 

Lotyšská 

republika 1 

 

8 

   

9 

Fakulta  

Erasmus+ 

štúdium 

počet  

študentov 

zapísaných 

k 31.10.2014 

% z počtu  

študentov 

zapísaných 

k 31.10.2014 

FAPZ 13 1855 0,70 

FBP 4 1060 0,38 

FEM 45 2230 2,02 

FEŠRR 13 875 1,49 

FZKI 15 986 1,52 

TF 0 1676 0 

Celkový súčet 90 8682 1,04 
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Poľská republika 

 

1 1 2 4 

 

8 

Portugalská 

republika 1 1 2 

   

4 

Maďarsko 

    

1 

 

1 

Holandské 

kráľovstvo 

  

4 2 

  

6 

Írsko 

  

3 

   

3 

Cyprus 

  

2 

   

2 

Nórsko 4 

     

4 

Slovinsko 

  

1 3 

  

4 

Rakúsko 

  

2 

   

2 

Talianska 

republika 

  

2 2 

  

4 

Turecká republika 1 1 8 1 

  

11 

Celkový súčet 13 4 45 13 15 0 90 

 

 

3.1.2 Mobilita študentov Erasmus+ stáže 

 

            V akademickom roku 2014/2015 sa mobility Erasmus+ za účelom stáže 

v podnikoch, vo výskumných ústavoch, na univerzitách a iných inštitúciách zúčastnilo 112 

študentov, čo predstavuje 1,29% z počtu denných študentov zapísaných v danom roku. Je to 

nárast oproti minulému roku o 30 vyslaných študentov. V zimnom semestri to bolo 32 

študentov a v letnom semestri 80 študentov. Najviac študentov bolo vyslaných z FAPZ (60), 

nasleduje FEM (21), FBP (13), FEŠRR (10), FZKI (6) a TF (2).  

 

 

Tabuľka 6: Vyslaní študenti SPU na mobilitu stáž Erasmus+ v ak. roku 2014/2015 
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            Zo všetkých hosťujúcich krajín je Česká republika aj v prípade stáží krajina 

s najvyšším počtom vyslaných študentov (55), nasleduje Nemecko (12), Španielske 

kráľovstvo (9) a Veľká Británia (4). 

 

Tabuľka 7: Vyslaní študenti  SPU podľa fakúlt a krajín – v rámci programu Erasmus+ stáž 

Fakulta/Krajina FAPZ FBP FEM FEŠRR FZKI TF 

Celkový 

súčet 

Belgické kráľovstvo 1 1 

    

2 

Česká republika 32 7 10 3 3 

 

55 

Fínska republika 1 

     

1 

Francúzska 

republika 2 

     

2 

Lotyšská republika 1 

     

1 

Poľská republika 2 

    

1 3 

Portugalská 

republika 1 

  

1 

  

2 

Rumunsko 

    

2 

 

2 

Španielske 

kráľovstvo 3 2 3 1 

  

9 

Fakulta  

Erasmus+ 

stáž 

počet  

študentov 

zapísaných k 

31.10.2014 

% z počtu  

študentov 

zapísaných k 

31.10.2014 

FAPZ 60 1855 3,23 

FBP 13 1060 1,23 

FEM 21 2230 0,94 

FEŠRR 10 875 1,14 

FZKI 6 986 0,61 

TF 2 1676 0,12 

Celkový súčet 112 8682 1,29 
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Maďarsko 

   

1 

 

1 2 

Holandské 

kráľovstvo 2 

  

1 1 

 

4 

Chorvátsko 1 

     

1 

Grécko 

   

1 

  

1 

Cyprus 

  

1 

   

1 

Malta 1 

  

2 

  

3 

Nemecko 8 2 2 

   

12 

Nórsko 1 

     

1 

Veľká Británia 

  

4 

   

4 

Rakúsko 2 

 

1 

   

3 

Talianska republika 1 1 1 

   

3 

Celkový súčet 60 13 21 10 6 2 112 

 

            Akademický rok 2014/2015 je prvým rokom, kedy sa vysielali okrem študentov aj 

čerstvý absolventi. Z celkového počtu 112 mobilít to bolo 78 študentov, 19 PhD. študentov 

a 15 absolventov. 

 

Tabuľka 8: Medziročné porovnanie počtu mobilít s ohľadom na fakulty 

  
  

2011 2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Fakulta/rok štúdium stáž štúdium stáž štúdium stáž štúdium stáž štúdium stáž 

FAPZ študenti 11 14 11 14 13 21 12 32 13 52 

  PhD. 0 4 0 2 1 4 3 3 0 4 

 
absolventi - - - - - - - - - 4 

  spolu 11 18 11 16 14 25 15 35 13 60 

FBP študenti 3 1 5 8 1 9 4 9 3 2 

  PhD. 1 7 0 11 1 6 1 4 1 8 

 
absolventi - - - - - - - - - 3 

  spolu 4 8 5 19 2 15 5 13 4 13 

FEM študenti 20 12 36 21 37 22 30 12 45 15 
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  PhD. 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 

 
absolventi - - - - - - - - - 2 

  spolu 20 12 36 21 37 22 30 14 45 21 

FEŠRR študenti 22 6 36 11 31 8 10 8 13 4 

  PhD. 1 0 0 2 0 0 1 2 0 1 

 
absolventi - - - - - - - - - 5 

  spolu 23 6 36 13 31 8 11 10 13 10 

FZKI študenti 17 4 9 11 10 9 14 6 15 5 

  PhD. 1 6 0 2 0 0 0 0 0 0 

 
absolventi - - - - - - - - - 1 

  spolu 18 10 9 13 10 9 14 6 15 6 

TF študenti 4 1 2 2 0 2 0 1 0 0 

  PhD. 3 0 1 8 1 4 0 3 0 2 

 
absolventi - - - - - - - - - 0 

  spolu 7 1 4 10 1 6 0 4 0 2 

SPU 

celkom 
študenti 77 38 99 67 92 66 70 68 

89 78 

  PhD. 6 17 1 25 3 14 5 14 1 19 

 
absolventi - - - - - - - - 0 15 

  spolu 
83 55 100 92 95 85 75 82 90 112 

138 192 180 157 202 

 

Prínosy :  

Mobility študentov sú jednou z najlepších možností pre študentov, ako majú možnosť 

porovnať formu vzdelávania na univerzitách v zahraničí s možnosťou rásť nielen vedomostne 

a jazykovo, ale taktiež osobnostne. Je to aj forma prestíže pre našu univerzitu, kedy môže 

reálne využívať potenciál našich študentov pri prezentácii našej univerzity, nielen v rámci 

školy, ale taktiež aj na medzinárodnej úrovni.  

Máme za sebou reálne prvý rok, kedy mohli čerství absolventi využiť možnosť 

absolventských stáží a viacerým z nich sa vďaka mobilite Erasmus+ podarilo uplatniť sa na 

trhu práce.  

 

Problémy a výzvy :  



21 

 

Je potrebné naďalej : 

- Aktívne propagovať program Erasmus+  a jeho možnosti využitia 

- Zjednotiť administráciu v rámci fakúlt, ako napr. uznávanie predmetov 

- Aktualizovať informácie na slovenskej web stránke KZVaMP 

- Začať reálne spolupracovať s podnikmi, ktoré by mali reálny záujem ponúknuť 

pracovné príležitosti v rámci mobilít - stáže 

 

 

3.2 Bilaterálne zmluvy Erasmus+ 

 

            Od akademického roku 2014/2015 sa program LLP Erasmus – zmenil na Erasmus+. 

Bolo potrebné obnovovať bilaterálne zmluvy, nakoľko sa menil nielen názov programu, ale 

taktiež jeho dokumentácia. Do akad. roku 2014/2015 sme obnovili väčšinu  zmlúv, ale taktiež 

stále pracujeme na podpisovaní zmlúv s novými partnermi.  

Znížil sa nám síce počet krajín, s ktorými máme uzatvorené zmluvy z 29 na 26, ale 

narástol nám počet univerzít – 181 a teoretický počet zazmluvnených miest určených na 

študentské mobility na 785. Pri učiteľských mobilitách je to viac ako 510 teoretických miest 

určených pre učiteľov. 

 

Tabuľka 9: Vývoj počtu uzatvorených bilaterálnych zmlúv LLP Erasmus a od roku 2014 

zmlúv v rámci programu ERASMUS+  

Rok Počet krajín Počet univerzít Teoretický počet 

mobilít študentov 

2008 (k 31.12.) 25 109 329 

2009 (k 31.12.) 25 118 410 

2010 (k 31. 12.) 28 136 522 

2011 (k 31. 12.) 28 149 323 

2012 (k 31. 12.) 28 164 709 

2013 (k 31.12) 29 171 754 

2014 (k 31.12.) 29 171 758 

2015 (k 31.12) 26 181 785 
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3.3 Mobility zahraničných študentov na SPU  

 

V akademickom roku 2014/15 sme na mobility prijali spolu 214 zahraničných 

študentov, čo predstavuje 2,46 % z počtu denných študentov zapísaných v danom roku. 

Z toho 43 študentov bolo na celý akademický rok, 80 študentov v zimnom semestri a 179 

v letnom semestri.  Zahraniční študenti strávili na mobilite na SPU spolu 672,30 

osobomesiacov, t.j. 3,14 mesiaca na jedného študenta. Najviac mobilít bolo realizovaných cez 

bilaterálnu spoluprácu, v tomto prípade ide najmä o letné školy a krátkodobé intenzívne 

programy. Dlhodobejšie semestrálne pobyty sa realizovali cez program Erasmus+ a Erasmus 

Mundus. 

 

Tabuľka č.  10:  Prijatí zahraniční študenti 2014/15 podľa fakúlt a programov  
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FAPZ 4     10   1   15 1855 0,81 

FBP 8 2   19 2     31 1060 2,92 

FEM 78   2 15       95 2230 4,26 

FEŠRR 2   25 8     3 38 875 4,34 

FZKI 14 12 1 4       31 986 3,14 

TF     1 3       4 1676 0,24 

Celkový 

súčet 106 14 29 59 2 1 3 214 8682 2,49 

Zdroj: Univerzitný informačný systém 
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3.3.1 Mobility cez program Erasmus+   

 

3.3.1.1  Mobility prijatých zahraničných študentov na SPU za účelom štúdia 

 

V akademickom roku 2014/15 sme prijali na Erasmus+ mobilitu za účelom štúdia 

spolu 59 študentov, z toho 27  študentov u nás strávilo celý akademický rok, 17 študentov iba 

zimný semester a 15 študentov iba letný semester. Študenti na SPU strávili spolu 349, 83 

osobomesiacov. Priemerná dĺžka mobility bola 5,92 mesiacov na jedného študenta. Počty 

podľa fakúlt a krajín udávajú tabuľky č. 10 a 11. 

 

Tabuľka č. 11:  Prijatí zahraniční študenti 2014/15 podľa fakúlt - program Erasmus+ štúdium 

Fakulta  

Erasmus+ 

štúdium 

počet  študentov 

zapísaných k 

31.10.2014 

% z počtu  

študentov za 

písaných k 

31.10.2014 

FAPZ 10 1855 0,54 

FBP 19 1060 1,79 

FEM 15 2230 0,67 

FEŠRR 8 875 0,91 

FZKI 4 986 0,41 

TF 3 1676 0,18 

Celkový súčet 59 8682 0,68 

   Zdroj: Univerzitný informačný systém 

 

 

Tabuľka č. 12: Prijatí zahraniční študenti 2014/15 podľa fakúlt a krajín - program Erasmus+ 

štúdium 

Fakulta/Krajina FAPZ FBP FEM FEŠRR FZKI TF 

Celkový 

súčet 

Belgické 

kráľovstvo   2         2 

Česká republika       1   1 2 
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Fínska republika       1     1 

Francúzska 

republika 2           2 

Grécka republika     2       2 

Lotyšská 

republika   2         2 

Poľská republika 3 9   3 3   18 

Portugalská 

republika 2           2 

Rumunsko     3 1     4 

Španielske 

kráľovstvo 3 2 7 2 1   15 

Talianska 

republika   1 2       3 

Turecká 

republika   3 1     2 6 

Celkový súčet 10 19 15 8 4 3 59 

Zdroj: Univerzitný informačný systém 

 

3.3.1.2 Mobility prijatých zahraničných študentov na SPU za účelom stáže 

 

V akademickom roku 2014/15 sme prijali na Erasmus+ mobilitu za účelom stáže 2 

študentov v letnom semestri. Študenti na SPU strávili spolu 4 osobomesiace. Priemerná dĺžka 

mobility bola 2 mesiace na jedného študenta. Počet podľa fakúlt a krajín udávajú tabuľky č. 

12 a 13.  

Tabuľka č.  13:   Prijatí zahraniční študenti 2014/15 podľa fakúlt - program Erasmus+  stáž 

Fakulta Erasmus+ stáž 

počet  študentov 

zapísaných k 

31.10.2014 

% z počtu  študentov 

zapísaných k 31.10.2014 

FBP 2 1060 0,19 

Celkový súčet 2 8682 0,02 

Zdroj: Univerzitný informačný systém 
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Tabuľka č.  14: Prijatí zahraniční študenti 2014/15 podľa fakúlt a krajín - program Erasmus+  

stáž 

Fakulta/Krajina FBP 

Poľská republika 2 

Celkový súčet 2 

 Zdroj: Univerzitný informačný systém 

 

 

3.3.2  Mobility cez program Erasmus Mundus   

 

V rámci programu Erasmus Mundus bola SPU v roku 2014/15 zapojená do projektov 

Eranet Mundus, Eranet Plus, Casia, Timur a IMRD. V rámci týchto projektov na SPU 

študovalo spolu 29 zahraničných študentov, z to 

ho 15 počas celého akademického roku, 2 študenti iba v zimnom semestri a 12 iba 

v letnom semestri. Celková dĺžka pobytu študentov bola 167,4 osobomesiacov, t.j. v priemere 

5,77 mesiaca na jedného študenta. 

 

Tabuľka č.  15: Prijatí zahraniční študenti 2014/15 podľa fakúlt - program Erasmus Mundus 

Fakulta 

Počet 

študentov 

počet  študentov 

zapísaných k 

31.10.2014 

% z počtu  študentov 

zapísaných k 

31.10.2014 

FEM 2 2230 0,09 

FEŠRR 25 875 2,86 

FZKI 1 986 0,10 

TF 1 1676 0,06 

Celkový súčet 29 8682 0,33 

 Zdroj: Univerzitný informačný systém 

 

Tabuľka č.  16: Prijatí zahraniční študenti 2014/15 podľa fakúlt a krajín - program Erasmus 

Mundus 

Fakulta/Krajina FEM FEŠRR FZKI TF 

Celkový 

súčet 

Bangladéšska ľudová republika   1     1 
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Japonsko   1     1 

Kazašská republika   3     3 

Kirgizská republika   1     1 

Libanonská republika   1     1 

Nemecká spolková republika   1     1 

Republika Uzbekistan   7     7 

Ruská federácia 2 1 1 1 5 

Spojené štáty americké   2     2 

Spojené štáty mexické   2     2 

Tadžická republika   3     3 

Talianska republika   1     1 

Ukrajina   1     1 

Celkový súčet 2 25 1 1 29 

 Zdroj: Univerzitný informačný systém 

 

 

3.3.3  Mobility cez iné programy a projekty  

 

V rámci ostatných programov a projektov bilaterálnej spolupráce sme prijali spolu 124 

zahraničných študentov. Z toho na celý akademický rok 1 študenta, iba na zimný semester 16 

študentov a v letnom semestri 107 študentov. Celková dĺžka pobytov bola 133,57 

osobomesiacov, t. j. v priemere 1,08 mesiaca na jedného študenta.  

 

Tabuľka č.  17:  Prijatí zahraniční študenti 2014/15 podľa fakúlt - iné programy 

Fakulta/

Program 

bilaterálna 

spolupráca CEEPUS 

Medzinárodný 

Vyšehradský 

fond TEMPUS 

Celkový 

súčet 

počet  

študentov 

zapísaných 

k 31.10.2014 

% z počtu  

študentov 

zapísaných k 

31.10.2014 

FAPZ 4   1   5 1855 0,27 

FBP 8 2     10 1060 0,94 

FEM 78       78 2230 3,50 
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FEŠRR 2     3 5 875 0,57 

FZKI 14 12     26 986 2,64 

Celkový 

súčet 106 14 1 3 124 8682 1,43 

 Zdroj: Univerzitný informačný systém 

 

Tabuľka č. 18: Prijatí zahraniční študenti 2014/15 podľa fakúlt a krajín - iné programy 

Krajina/ Fakulta FAPZ FBP FEM FEŠRR FZKI 

Celkový 

súčet 

Česká republika         5 5 

Čínska republika     20     20 

Kanada       2   2 

Kazašská 

republika   6 42   7 55 

Macedónsko 1         1 

Maďarsko         1 1 

Poľská republika 4 3 3   13 23 

Republika 

Uzbekistan       3   3 

Rumunsko     1     1 

Ruská federácia     11     11 

Ukrajina   1 1     2 

Celkový súčet 5 10 78 5 26 124 

 Zdroj: Univerzitný informačný systém 

 

Prínosy: 

Mobility prichádzajúcich študentov prispievajú k vytváraniu medzinárodného 

prostredia na SPU, k vzájomnému spoznávaniu rôznych kultúr, k rozvoju jazykových 

zručností študentov a učiteľov SPU a zvyšovaniu kvality poskytovanej výučby a služieb.  

 

Problémy a výzvy: 
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Je potrebné naďalej: 

 rozvíjať ponuku predmetov vyučovaných v anglickom jazyku, po kvantitatívnej ako aj po 

kvalitatívnej stránke,  

 pravidelne raz ročne aktualizovať informácie o predmetoch v katalógu predmetov v UIS 

v anglickom jazyku,  

 dbať na správnosť informácii v Dohode o štúdiu/stáži (Learning agreement for studies/ 

traineeships),  

 dbať na primeranú záťaž študenta zodpovedajúcu 30 ECTS za semester  

 dbať na kvalitu výučby poskytovanej v anglickom jazyku.  

Viaceré fakulty poukazujú na nedostatočnú jazykovú úroveň prichádzajúcich študentov. 

Súčasťou prihlášky zahraničného študenta je aj potvrdenie o jazykových znalostiach na úrovni 

B1 alebo B2 podľa Európskeho kvalifikačného rámca, v prípade, že fakulta požaduje 

deklarovanú jazykovú úroveň študenta za nedostatočnú je možné takéhoto študenta na 

mobilitu neakceptovať.  

Časté sú tiež problémy s nedodržiavaním domového poriadku na internáte. Zvážiť vytvorenie 

disciplinárnej komisie.  

 

 

3.4  Mobility učiteľov a pracovníkov SPU do zahraničia a zahraničných učiteľov 

a pracovníkov na SPU v kalendárnom roku 2015  

 

3.4.1 Mobility zamestnancov SPU v zahraničí v roku 2015 

 

V kalendárnom roku 2015 zamestnanci SPU realizovali spolu 573 zahraničných pobytov 

v rámci rôznych programov do 55 krajín sveta. Celková dĺžka pobytov bola 3614 osobodní, 

t.j. v priemere 6,3 dní na jedného zamestnanca. Podrobný prehľad mobilít zamestnancov SPU 

udáva TAB 3 v prílohe. 

 

Tabuľka č. 19: Mobility zamestnancov SPU v zahraničí v roku 2015 podľa fakúlt 

a programov 

Program/Fakulta FAPZ FBP FEM FEŠRR FZKI 

R-

SPU TF 

Celkový 

súčet 

Bilaterálna 34 7 7 13 8   18 87 
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spolupráca 

CEEPUS     1 5 10   6 22 

EÚ CEDEFOP       1       1 

EÚ COST 11 2   3 7     23 

EÚ Erasmus 

Mundus       7       7 

EÚ Erasmus+ 5 17 21 23 6 3 5 80 

EÚ FP7     1         1 

EÚ Leonardo da 

Vinci 14           5 19 

EÚ Tempus   5 2 2       9 

iné 29 33 15 16 15   47 155 

Medzinárodný 

vyšehradský 

fond     2 3       5 

Národný 

štipendijný 

program     1         1 

NIL       1       1 

Program 

Baltickej 

univerzity       2       2 

štrukturálne 

fondy 14 26 22 8 82   8 160 

Celkový súčet 107 90 72 84 128 3 89 573 

 

 

3.4.1.1  Mobility cez program Erasmus+   

 

V rámci programu Erasmus+ sa realizujú mobility pedagogických i nepedagogických 

zamestnancov SPU na univerzitách a iných inštitúciách v zahraničí s finančnou podporou vo 

forme grantu na pobytové a cestovné náklady.  Celkovo bolo v roku 2015 vyslaných 23 

učiteľov na výučbu a 42 zamestnancov na školenie. Vzhľadom na zvýšenie grantov 
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a narastajúci počet záujemcov bolo potrebné prepracovať štatút komisie pre výber uchádzačov 

o mobility v rámci programu Erasmus+. Bolo spracované tiež usmernenie Rektora SPU 

č.2/2015 pre prípravu a realizáciu mobility zamestnancov na výučbu a školenie v rámci 

programu Erasmus+.  

 

Mobility vyslaných zamestnancov SPU – program Erasmus+ výučba 

V kalendárnom roku 2015 realizovalo mobilitu jednotlivca cez program Erasmus+ spolu 23 

učiteľov SPU. Učitelia SPU vyučovali na 13 univerzitách v 5 krajinách EÚ. Celková dĺžka 

pobytov bola 101 osobodní, t.j. 4,4 dňa na jedného zamestnanca. Viac ako polovica mobilít sa 

uskutočnila na VŠ v Českej republike.  

 

Graf č.1: Vyslaní zamestnanci SPU 2015 podľa fakúlt – program Erasmus+ výučba  

 

Zdroj: Online dotazník pre zamestnancov SPU a evidencia KZVaMP 

 

Tabuľka č. 20: Vyslaní zamestnanci SPU 2015 podľa fakúlt a krajín – program Erasmus+ 

výučba 

Fakulta/krajina FAPZ FBP FEM FEŠRR FZKI TF 

Celkový 

súčet 

Česká republika     8 1 2 1 12 

Fínsko 1     1     2 
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Poľsko     1 1 1   3 

Portugalsko       1     1 

Španielsko   2   3     5 

Celkový súčet 1 2 9 7 3 1 23 

Zdroj: Online dotazník pre zamestnancov SPU a evidencia KZVaMP 

 

Mobility vyslaných zamestnancov SPU – program Erasmus+ školenie 

V roku 2015 realizovalo mobilitu jednotlivca cez program Erasmus+ za účelom školenia 42 

zamestnancov SPU.  Zamestnanci navštívili 19 inštitúcií  v 10 krajinách EÚ. Dĺžka trvania 

mobility bola 128 osobodní, t.j. v priemere 3 dni na jedného zamestnanca.  Viac ako polovica 

mobilít sa uskutočnila v Českej republike. 

 

Graf č. 2: Vyslaní zamestnanci SPU 2015 podľa fakúlt – program Erasmus+ školenie 

 

Zdroj: Online dotazník pre zamestnancov SPU a evidencia KZVaMP 

 

Tabuľka č.21: Vyslaní zamestnanci SPU za účelom školenia podľa fakúlt a krajín 

Fakulta/ Krajina FAPZ FBP FEM FEŠRR FZKI R-SPU TF 

Celkový 

súčet 

Česká republika 2 8 5 4 1 1 3 24 

Fínsko       1       1 
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Holandsko     1         1 

Lotyšsko   2           2 

Poľsko 1 2   1 1 2   7 

Portugalsko       1       1 

Rakúsko         1     1 

Slovinsko 1             1 

Taliansko     1 2       3 

UK     1         1 

Celkový súčet 4 12 8 9 3 3 3 42 

Zdroj: Online dotazník pre zamestnancov SPU a evidencia KZVaMP 

 

Prínosy: 

Mobility zamestnancov SPU za účelom výučby umožňujú rozvíjanie jazykových 

kompetencií učiteľa, získavanie nových podnetov z interakcie so študentami v zahraničí, 

spoznanie odlišného systému práce a nadviazanie kontaktov pre budúcu spoluprácu. Študijné 

pobyty a školenia zamestnancov prispievajú k získavaniu nových poznatkov v oblasti vedy 

a výskumu, nadviazaniu kontaktov pre spoluprácu vo výskume a sú tiež priestorom na 

prezentáciu výsledkov SPU v zahraničí.  

 

Problémy a výzvy: 

Medzi problematické stránky mobilít v prípade patrí najmä jazyková bariéra ako aj 

limitujúce možnosti dofinancovania pobytu vo finančne náročnejších a vzdialenejších 

krajinách.  

 

Odporúčania a návrhy: 

 podporovať mobility, ktoré sú zmerané na konkrétny výsledok prospešný pre vysielajúce 

pracovisko v podobe tematického alebo metodického obohatenia výučby, spoločnej 

publikácie alebo nadviazania nových kontaktov pre ďalšiu spoluprácu 

 dbať na disemináciu výsledkov mobilít prostredníctvom stretnutí na úrovni fakúlt, pracovísk 

 zaviesť evidenciu mobilít priebežne počas roka 
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3.5 Mobility zamestnancov zahraničných inštitúcií na SPU v roku 2015 

 

V kalendárnom roku 2015 sme prijali 236 zamestnancov zahraničných inštitúcií v rámci 

rôznych programov z 38 krajín sveta. Celková dĺžka pobytov bola 2371 osobodní, t.j. 

v priemere 10,05 dní na jedného zamestnanca. Vyše 100 zahraničných hostí sa zúčastnilo 

konferencií organizovaných fakultami SPU. Najviac zamestnancov zahraničných inštitúcií 

realizovali počas pobytu na SPU výučbu resp. výberové prednášky, 

školenie/seminár/exkurziu, projektové stretnutie resp. výskum.  Podrobný prehľad prijatých 

zamestnancov zahraničných inštitúcií udáva TAB 4 v prílohe. 

 

Tabuľka č.22: Prijatí zamestnanci zahraničných inštitúcií na SPU 2015 podľa fakúlt 

a programov 

Program/ 

Fakulta FAPZ FBP FEM FEŠRR FZKI TF R-SPU 

Celkový 

súčet 

bilaterálna 

spolupráca 11 4 3 15 1     34 

CEEPUS       1 8 16   25 

Erasmus+ 19 9 8 21 6 6 3 72 

EÚ Erasmus 

Mundus       14   1   15 

EÚ Erasmus+ 

Jean Monnet       7       7 

EÚ LDV       3       3 

iné 1 8 8 1 8 6   32 

Medzinárodný 

vyšehradsky fond 1   13   1     15 

Národný 

štipendijný 

program SR   1   1       2 

Program 

Baltickej 

Univerzity       19       19 
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štrukturálne 

fondy EÚ 2             2 

Tempus   10           10 

Celkový súčet 34 32 32 82 24 29 3 236 

Zdroj: Online dotazník pre zamestnancov SPU a evidencia KZVaMP 

 

Spolu sme v rámci programu Erasmus+ prijali na SPU 49 zahraničných učiteľov na výučbu 

a 23 zamestnancov na školenia.  

 

 

3.5.1 Mobility zahraničných učiteľov na SPU – program Erasmus+  výučba 

 

V roku 2015 sme na fakultách SPU v rámci programu Erasmus+ prijali spolu 49 

zahraničných učiteľov z 22 inštitúcií z 12 krajín Európy. Dĺžka pobytu bola 227 osobodní, t.j. 

v priemere 4,6 dní na jedného učiteľa. Učitelia prednášali  najmä v anglickom jazyku. 

 

Graf č. 3: Prijatí zamestnanci zahraničných inštitúcií na SPU 2015 podľa fakúlt – program 

Erasmus+ výučba  

 

Zdroj: Online dotazník pre zamestnancov SPU a evidencia KZVaMP 
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Tabuľka č. 23: Prijatí zamestnanci zahraničných inštitúcií na SPU 2015 podľa fakúlt  a krajín 

– program Erasmus+ výučba 

Krajina / Fakulta FAPZ FBP FEM FEŠRR FZKI TF 

Celkový 

súčet 

Bulharsko       2     2 

Česká republika 1 2 4 2 2   11 

Fínsko 1     2 1   4 

Francúzsko       1     1 

Chorvátsko 1       1   2 

Litva   1         1 

Maďarsko       5     5 

Poľsko 14   2 1 2   19 

Rumunsko   1         1 

Slovinsko       1     1 

Taliansko       1     1 

Turecko 1           1 

Celkový súčet 18 4 6 15 6 0 49 

Zdroj: Online dotazník pre zamestnancov SPU a evidencia KZVaMP 

 

 

3.5.2 Mobility zahraničných zamestnancov na SPU  2015 – program Erasmus+  školenie 

  

V roku 2015 sme na fakultách SPU prijali v rámci programu Erasmus+ 23 

zamestnancov zahraničných inštitúcií za účelom školenia z 12 inštitúcií z 6 krajín. Dĺžka 

pobytu bola 104 osobodní, t.j. 4,5 dňa na osobu.  
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Graf č. 4: Prijatí zamestnanci zahraničných inštitúcií na SPU 2015 podľa fakúlt – program 

Erasmus+  školenie 

 

 

Zdroj: Online dotazník pre zamestnancov SPU a evidencia KZVaMP 

 

Tabuľka č. 24: Prijatí zamestnanci zahraničných inštitúcií na SPU 2015 podľa fakúlt a krajín 

– program Erasmus+  školenie 

Krajina / 

Fakulta FAPZ FBP FEM FEŠRR FZKI TF 

R-

SPU 

Celkový 

súčet 

Česká republika       1   1 2 4 

Fínsko       1       1 

Grécko           1   1 

Lotyšsko 1 4           5 

Maďarsko     1 4       5 

Poľsko   1 1     4 1 7 

Celkový súčet 1 5 2 6 0 6 3 23 

Zdroj: Online dotazník pre zamestnancov SPU a evidencia KZVaMP 

 

Prínosy: 

Hosťujúci zahraniční učitelia a pracovníci prinášajú študentom a zamestnancom SPU nové 

poznatky a pohľady na riešenie danej problematiky v zahraničí, možnosť precvičiť si svoje 

jazykové znalosti a nadviazať kontakty pre ďalšiu spoluprácu. 
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Problémy a výzvy: 

Medzi problematické stránky mobilít patrí neskoré zasielanie prihlášok zo strany 

zahraničných učiteľov a pracovníkov, čo spôsobuje časový stres pri schvaľovaní prihlášky.  

 

3. 6 Erasmus+ - partnerské krajiny 

 

V akademickom roku 2014/15 v rámci programu Erasmus+ pre oblasť vzdelávania 

a odbornej prípravy, Kľúčová aktivita 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov získala SPU 

grant na projekt Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl medzi krajinami programu 

a partnerskými krajinami (KA107). Projekt trvá od 1.6.2015 do 31.5.2017 a pridelený grant 

vo výške 73 305 € bude využitý na podporu 13 prichádzajúcich a 4 odchádzajúcich mobilít. 

Zo 120 plánovaných mobilít bolo schválených 17, z toho 13 prichádzajúcich a 4 

odchádzajúce. SPU bude v rámci tohto projektu spolupracovať s univerzitami z Indie, 

Japonska, Ruskej Federácie (2), Tadžikistanu a USA. Do konca roka 2015 sa pripravili Medzi 

inštitucionálne zmluvy, ktoré sa následne posunuli na podpis partnerským inštitúciám ako aj 

ďalšie zmluvné dokumenty súvisiace s projektom. 

 

Tabuľka č. 25: Prehľad schválených a žiadaných mobilít podľa fakúlt 

fakulta 
žiadané mobility schválené mobility 

prichádzajúce odchádzajúce prichádzajúce odchádzajúce 

FAPZ 20 11 3 0 

FBP 4 0 0 0 

FEM 6 6 3 2 

FEŠRR 24 24 7 2 

FZKI 4 5 0 0 

TF 8 8 0 0 

spolu 66 54 13 4 

 

Tabuľka č. 26: Prehľad študentských a učiteľských mobilít podľa krajín 

krajina fakulta 
prichádzajúce mobility odchádzajúce mobility 

študent učiteľ študent učiteľ 

India FEM 1 0 0 0 

Japonsko FEŠRR 2 0 0 0 

Ruská 

Federácia 

FAPZ 2 1 0 0 

FEM 2 0 2 0 

Tadžikistan FEŠRR 2 2 0 2 
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U.S.A. FESŘR 1 0 0 0 

spolu 
10 3 2 2 

13 4 



40 

 

4  BILATERÁLNE ZMLUVY S PARTENRSKÝMI UNIVERZITAMI 

 

V roku 2015 mala SPU v Nitre 125 platných bilaterálnych zmlúv o vzájomnej 

spolupráci s univerzitami a inštitúciami z 43 krajín sveta, najviac s univerzitami v Rusku (18), 

Poľsku (17), Ukrajine (10), Kazachstane (7), Maďarsku, ČR, Indonézii (po 5) a USA (4). 

V roku 2015 bolo podpísaných 20 nových zmlúv s partnermi z krajín: Afganistan, Bielorusko, 

Brazília, Čína, Gruzínsko, Japonsko, Kanada, Kazachstan, Maďarsko, Mongolsko, Poľsko, 

Rusko, Ukrajina, Uzbekistan. 
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5 SPOLOČNÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 

 

FAPZ 

 Spolupráca na medzinárodnom študijnom programe FBP - “Welfare, Biotechnology 

and Quality of Animal Production” 

FBP 

 Medzinárodný študijný program: “Welfare, Biotechnology and Quality of Animal 

Production” 

- Spolupráca na základe bilaterálnych zmlúv s UTP Bydgoszcz a Università degli Studi 

del Molise a v spolupráci s FAPZ 

- v ak. roku 2014/2015 bolo v rámci tohto študijného programu vyslaných 5 študentov 

- začala prebiehať príprava na medzinárodný študijný program aj pre 3. stupeň štúdia 

 medzinárodný študijný program: “Kontrola a bezpečnosť potravín“ 

a „Biotechnológie“ 

- FBP sa podieľa na výučbe v spolupráci s univerzitou v BOKU, Gödollö, s Waršavskou 

univerzitou, BANAT University of Timisaura, Corvinus univerzity, University of 

Zagreb, University of Novi Sad  

 

FEM 

 Double degree program s Federálnou štátnou rozpočtovou vzdelávacou inštitúciou 

vyššieho vzdelávania „Ruská Timiryazevova štátna agrárna univerzita“ v Moskve, 

Ruská federácia a to  na základe  bilaterálnej dohody o spolupráci na dvojitom 

študijnom programe na magisterskom stupni štúdia AGRARIAN TRADE AND 

MARKETING „EURUS AGRI“. Po úspešnom skončení štúdia študent získava 2 

diplomy s podpismi  oboch univerzít. 

- a ak. roku 2014/2015 ukončili tento program 4 študenti FEM - záverečnou skúškou 

a obhajobou diplomovej práce 

        

FEŠRR 

 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre je partnerom v medzinárodnom 

projekte programu „ERASMUS MUNDUS“, v rámci ktorého FEŠRR - ako jediná 

fakulta na Slovensku - v spolupráci s Fakultou ekonomiky a manažmentu zabezpečuje 

vzdelávanie v oblasti rozvoja  vidieka na druhom stupni vysokoškolského štúdia 
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v študijnom programe: „International Master of Science in Rural Development - 

IMRD“.  Dvojročné medzinárodné magisterské štúdium sa realizuje v konzorciu 

siedmich univerzít: Ghent University (Belgicko), Humboldt University Berlin 

(Nemecko), Agrocampus Rennes (Francúzsko), University of Cordoba (Španielsko), 

Wageningen University (Holandsko), University of Pisa (Taliansko) a SPU v Nitre. 

Absolventi uvedeného študijného programu získavajú spoločný diplom 

spolupracujúcich univerzít (Joint Degree).  

- V akademickom roku 2014/2015 začala študovať študijný program IMRD jedna 

študentka FEŠRR, ktorá sa v letnom semestri 2014/2015 spolu s ďalšími 9 

zahraničnými študentmi zúčastnila na fakulte organizovanej prípadovej štúdie IMRD 

a získala tak 10 kreditov za jej úspešné absolvovanie. 

 

FZKI 

 v roku 2015 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu akreditovalo spoločný  

študijný program International Master of Horticulture Science  (IMHS) v II. stupni 

vysokoškolského štúdia na FZKI, v študijnom odbore záhradníctvo. Spoločný študijný 

program je realizovaný Fakultou záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre, 

Fakultou biotechnológií a záhradníctva Poľnohospodárskej univerzity v Krakove a 

Záhradníckou fakultou Mendelovej univerzity v Brne. Štandardná dĺžka štúdia je v trvaní 

2 akademických rokov. Štúdium sa realizuje v anglickom jazyku v dennej forme. V roku 

2015 bol prvý semester (ZS) spoločného študijného programu vyučovaný v Poľsku 

(Krakov). 

TF 

 v ak. roku  2014/15 nerealizovali spoločné študijné programy 

 V uplynulom období pokračovalo úsilie pripraviť spoločný študijný program so 

zahraničným partnerom – Technickou fakultou Českej zemědělskej univerzity v Prahe 

(ČZU). Jedná sa o študijný program „Obchodovanie a podnikanie s technikou“.   
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6 PREHĽAD CENTRALIZOVANÝCH AKTIVÍT ORGANIZOVANÝCH 

KZVaMVP V ROKU 2015 

 

KZVaMVP   v roku 2015 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.  

 KZVaMVP zorganizovala v termíne 5.-18. februára 2015  intenzívny študijný pobyt 

na Louisianskej štátnej univerzite v USA. Pobytu sa zúčastnilo 13 študentov. 

Zastúpené boli všetky fakulty SPU. Podujatie sa uskutočnilo v rámci bilaterálnej 

dohody o spolupráci medzi LSU a SPU. Pre veľký záujem zo strany študentov sa 

študijný pobyt uskutoční aj v roku 2016. 

 Rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., prijal 3. februára 2015 

predstaviteľov  Univerzity agrárneho obchodu a rozvoja vidieka v Plovdive, 

Bulharsko – rektora prof. Dr. Eng. Dimitara  Dimitrova a prorektorku pre vzdelávanie 

a zahraničné vzťahy prof. Dr. Maryianu Ivanovu. Počas rokovania boli 

vyšpecifikované ďalšie spoločné oblasti pre rozvoj doterajšej spolupráce 

v medzinárodných  vzdelávacích, výskumných a publikačných aktivitách  v oblasti 

agrárneho obchodu, rozvoja vidieka, bioekonómie a environmentálnych vied. 

 11. februára 2015 prijal rektor SPU, Dr.h.c.prof.Ing.Peter Bielik rektorov 

a prorektorov ruských poľnohospodárskych univerzít: prof. Fajzrachmanova  

Džaudata Ibrahimoviča, rektora Štátnej poľnohospodárskej univerzity v Kazani, 

prof. Michaila Švecova, rektora Marijskej štátnej univerzity, prof. Aslana Apaževa, 

rektora Kabardino-Balkarskej štátnej poľnohospodárskej univerzity,  prof. Sergeja 

Garnika, prorektora Štátnej poľnohospodárskej Timiriazevovej univerzity v Moskve, 

prof. Viktora  Smelika, prorektora  Štátnej poľnohospodárskej univerzity v Sankt 

Peterburgu a prof. Jonasa Caplikasa, prorektora  Štátnej poľnohospodárskej univerzity 

v Kaunase. SPU ponúkla partnerom z ruských univerzít nové možnosti spolupráce v 

rámci univerzitnej akademickej a vedeckovýskumnej spolupráce, kooperácie v rámci 

novovybudovaného výskumného a transferového centra AgroBioTech, ako aj 

Vyšehradskej univerzitnej asociácie. Na záver bolo podpísané Memorandum 

o spolupráci s novými partneri – s Kabardino-Balkarskou štátnou poľnohospodárskou 

univerzitou a Marijskou štátnou univerzitou.                                                                      

Spolupráca s novými partnermi bude  realizovaná  prostredníctvom  aktivít,  ako napr.  
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spoločné výskumné aktivity a publikovanie vo vedeckých časopisoch oboch univerzít,  

výmena študentov, učiteľov a zamestnancov,  účasť na seminároch, konferenciách a 

vedeckých stretnutiach, krátkodobé akademické programy, rozvoj virtuálnych 

študijných modulov, výmena metodiky, výukových materiálov a dokumentov či 

príprava spoločných študijných programov. 

 Na pracovnú návštevu SPU v Nitre pricestovali 4. marca 2015 zástupcovia 

Bielocerkevskej národnej agrárnej  univerzity (BNAU) na Ukrajine – rektor prof. 

Dr. Anatolij Danylenko, vedúci Kancelárie zahraničných vzťahov BNAU Olexander 

Bonkovski,  vedúci Medzinárodného priemyselného parku v Kyjeve, akademik Dr. 

Jurij Seniuk, prvý tajomník Veľvyslanectva Ukrajiny v SR Igor Kračkovski, generálna 

riaditeľka Poľnohospodárskeho podniku Valentina Danylenko, ktorých sprevádzali 

konzultantky Odboru zahraničného obchodu SARIO – Miroslava Kudelásová 

a Martina Babejová. Výsledkom rokovania bola príprava dohody o spolupráci. 

 Záujem o bilaterálnu spoluprácu s SPU v Nitre prejavila jedna z najdôležitejších 

inštitúcií vysokoškolského vzdelávania v Peru - Národná agrárna univerzita La 

Molina (National Agrarian University - La Molina) v Lime, Peru. Vedeniu SPU 

v Nitre tento návrh tlmočil prof. Dr. Eric Rendón Schneir, predstaviteľ  NAU, ktorého 

10. marca 2015 privítal rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. Na záver 

stretnutia bolo podpísane memorandum o spolupráci.  

 Diskutovať o možnostiach posilnenia výmen medzi Nitrou a mestom Gyeongju, bol 

hlavný cieľ návštevy  sedemčlennej kórejskej delegácie. V rámci programu 16. marca 

2015 hostia v sprievode zástupcu primátora Martina Nemkyho a Jána Vanča  navštívili 

Slovenskú poľnohospodársku univerzitu. Na záver sa zúčastnené strany dohodli 

špecifikovať oblasti budúcej kooperácie. Tento krok by v budúcnosti mohol viesť 

k príprave a podpísaniu zmluvy o spolupráci medzi inštitúciami. 

 Hľadať nové príležitosti pre spoluprácu, získať informácie o vzdelávacej a 

vedeckovýskumnej činnosti SPU v Nitre a tiež predstaviť svoju provinciu, bol hlavný 

cieľ návštevy SPU štvorčlennou delegáciou z provincie Heilongjiang, vedenou 

ministrom zahraničných vecí provincie Xuom Guangmingom, ktorá sa uskutočnila 20. 

marca 2015. Na pôde univerzity  hostí v sprievode PhDr. Eduarda Šeba, predsedu 

spoločnosti United Industries, a.s., privítal rektor Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., 

prorektori a predstavitelia fakúlt. 
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 SPU v Nitre,  27. apríla  2015 navštívila Janet Schofield, koordinátorka programu 

OECD pre agrárny výskum (CRP). Sprevádzala ju Kristína Gendová 

Ruzsíková, pracovníčka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a bývalá 

tajomníčka Stálej misie SR pri OECD v Paríži. Počas krátkej návštevy SPU J. 

Schofield prezentovala aktivity OECD, možnosti čerpania finančných  zdrojov na 

konferencie a na zahraničné výskumné pobyty v členských krajinách OECD pre 

odborníkov našej univerzity.  

 Diskusia o možnostiach spolupráce bol cieľ návštevy Dr. Luigi Stefaniniho, šéfa 

konzultačno-poradenskej firmy pre oblasť poľnohospodárstva, potravinárstva a výživy 

v talianskom meste Piacenza, ktorý navštívil SPU 13. mája 2015. Rektor SPU 

iniciatívu uvítal. SPU má podpísané memorandá o spolupráci s viacerými talianskymi 

univerzitami a ďalšia slovensko-talianska spolupráca, prípadne aj v rámci konzorcia s 

Agroinštitútom, Výstaviskom Agrokomplex a pod.,  by mohla byť prínosom pre 

všetky strany. 

 Rektor SPU, Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., a vedúci Kancelárie zahraničných 

vzťahov a medzinárodných  vzdelávacích programov Mgr. Vladislav Valach navštívili 

v  dňoch 16. - 19. mája  2015 Tbilisi. Pracovná návšteva,  realizovaná v rámci 

projektu NoGAP, ktorého lokálnym koordinátorom je rektor SPU, upevnila existujúce 

väzby a priniesla nové možnosti spolupráce s krajinou na Kaukaze.  

 Na pôde Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa od  24. do 26. mája 2015 

konala 6. medzinárodná konferencia CASEE s názvom Najnovšie trendy 

v bioekonómii v podunajskej oblasti. KZVaMVP sa podieľala na organizácii 

a koordinácii podujatia. 

 Päť amerických študentov Louisianskej štátnej univerzity, vedených doc. Dr. J.C. 

Bunchom, koordinátorom poľnohospodárskych vzdelávacích programov, absolvovalo 

od 5. do 14. júna  2015 na SPU v Nitre študijný pobyt s názvom EÚ – sociálne 

a ekonomické perspektívy. Študijný pobyt organizovala KZVaMVP v rámci 

bilaterálnej dohody o spolupráci. 

 Prediskutovať a načrtnúť nové možnosti bilaterálnej spolupráce medzi Lotyšskou 

poľnohospodárskou univerzitou (LPU) v Jelgave a SPU v Nitre, ako aj oboznámiť 

sa s infraštruktúrou našej univerzity, bolo cieľom návštevy trojčlennej delegácie 

z LPU, vedenej rektorkou prof. Irinou Pilvere. Návšteva sa konala od 8. do 11. júna 

2015. 



46 

 

 Hľadať nové príležitosti pre spoluprácu, získať aktuálne informácie o vzdelávacej a 

vedeckovýskumnej činnosti SPU a tiež predstaviť  nové trendy na svojej univerzite, 

bol hlavný cieľ návštevy SPU päťčlennou delegáciou z Národnej univerzity 

prírodných a environmentálnych vied (NUPEV) v Kyjeve na Ukrajine,  vedenou 

rektorom prof. Stanislavom M. Nikolayenkom, ktorá sa konala 30. júna 2015. Na 

záver bolo podpísané memorandum o spolupráci medzi SPU a NUPEV. Spolupráca 

bude realizovaná  prostredníctvom rôznych aktivít,  ako napr.  spoločná výskumná 

činnosť a publikovanie vo vedeckých časopisoch oboch univerzít,  výmena študentov, 

učiteľov a zamestnancov,  účasť na seminároch, konferenciách a vedeckých 

stretnutiach, krátkodobé akademické programy, príprava spoločných študijných 

programov a pod. 

 Odborníci z LSU - prorektor John Russin a riaditeľka potravinového inkubátora (LSU 

AgCenter Food Incubator) Gaye M. Sandoz, absolvovali  od 24. júna 2015 na SPU 

v Nitre pracovný pobyt, v rámci ktorého poskytli konzultácie k pripravovanému 

projektu potravinového inkubátora, ktorý má v budúcnosti vzniknúť v rámci 

výskumného centra AgroBioTech. 

 Pod záštitou SPU  zorganizovala FEM v spolupráci s Tianjinskou univerzitou v Číne 

prvý ročník letnej školy Chinese studies & Agribusiness - European studies & 

Agribusiness pre študentov oboch univerzít.  Od  12. do 25. júla ho na FEM 

absolvovali  študenti Tianjinskej univerzity. Pre čínskych študentov bol pripravený 

zaujímavý odborný program v rámci Agribusiness studies, počas ktorého získali 

informácie o ekonomickom, sociálnom a marketingovom prostredí Slovenska 

a strednej Európy, ako aj kultúrny program.  

 Pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa zástupcovia 

Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre vedení rektorom Dr.h.c. prof. Ing. 

Petrom Bielikom, PhD., 4. - 5. septembra 2015 zúčastnili na medzinárodnej výstave 

EXPO 2015 v Miláne. Cieľom bola propagácia výskumu a vzdelávania na SPU 

v spojitosti s výživou ľudí a potravinárstvom. 

 Na návštevu SPU v Nitre zavítali 22. septembra 2015 predstavitelia vedenia  

Univerzity prírodných a humanitných vied (UPHV) v Siedlciach, Poľsko - prof. 

Kazimierz Jankowski, prorektor pre výskumnú činnosť a prof. dr. hab. Janina 

Skrzyczyńska, dekanka Prírodovedeckej fakulty. Na záver bolo podpísané 

memorandum o spolupráci medzi. Spolupráca bude realizovaná prostredníctvom 
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rôznych aktivít, napr. spoločná výskumná činnosť a publikovanie vo vedeckých 

časopisoch oboch univerzít, výmena študentov, učiteľov a zamestnancov, účasť na 

seminároch, konferenciách a vedeckých stretnutiach, krátkodobé akademické 

programy, príprava spoločných študijných programov a pod. 

 24. septembra 2015 sa konalo stretnutie  rektora Štátneho samarkandského lekárskeho 

inštitútu prof. Azamata Šamsijeva, prorektora ŠSMU Zafara Aminova, vedúceho 

Kancelárie pre rozvoj vysokých škôl Ministerstva poľnohospodárstva Uzbekistanu 

Šakarbaja Žanekulova, vedúceho Oddelenia pre vysokoškolské vzdelávanie MPU 

Muzaffara Kamilova a vedúceho Kancelárie zahraničných vzťahov Taškentskej štátnej 

poľnohospodárskej univerzity Sanžara Adilova s rektorm SPU Dr.h.c.prof.Ing. Petrom 

Bielikom, PhD. Účelom stretnutia bola diskusia o možnostiach budúcej spolupráce. 

V závere stretnutia bolo podpísané memorandum o spolupráci medzi SPU a 

Štátnym samarkandským lekárskym inštitútom.  

 KZVaMPV spoluorganizovala valné zhromaždenie Vyšehradskej univerzitnej 

asociácie, ktoré sa uskutočnilo od 28. do 30. septembra 2015 na Varšavskej 

poľnohospodárskej univerzite v Poľsku. Na stretnutí sa zúčastnilo 40 predstaviteľov z 

20 členských univerzít VUA z desiatich krajín. 

 Od 19. do 22. októbra 2015 sa uskutočnila akreditačná návšteva na Mongolskej 

poľnohospodárskej univerzite (MPU) v Ulanbátare pod vedením rektora SPU 

a predsedu výkonného výboru siete AGRIMBA Dr.h.c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD. 

Rektor SPU sa počas návštevy MPU stretol aj s jej prezidentom prof. Tumurbaatarom 

Kheruugom. MPU, rovnako ako SPU, je jedinou  univerzitou v krajine so zameraním 

na poľnohospodárstvo a vedy o živej prírode. Na záver rokovania rektor SPU 

a prezident MPU podpísali Dohodu o spolupráci medzi oboma univerzitami. 

 O rozvoji spolupráce v oblasti vzdelávania rokoval 1. decembra 2015 na SPU v Nitre 

veľvyslanec Gruzínskej republiky v SR Alexander Nalbandov a obchodný radca 

Gruzínskej republiky v SR Mikheil Chkhikvadze s rektorom  SPU Dr.h.c. prof. Ing. 

Petrom Bielikom, PhD. Stretnutie sa konalo z iniciatívy Ministerstva hospodárstva 

SR. Hostí v sprievode s hlavným štátnym radcom MH SR Pavlom Vakošom privítal aj 

vedúci Kancelárie zahraničných vzťahov a MVP Mgr. Vladislav Valach. 
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KZVaMVP aj roku 2015 organizovala alebo sa podieľala na organizácii viacerých 

významných podujatí, medzi ktoré patrí 6. medzinárodná konferencia CASEE, 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.  
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7 ODBORNO-PORADENSKÁ A ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ 

KZVaMVP 

 

KZVaMVP ako špecializované odborné pracovisko v oblasti medzinárodných 

programov, projektov a zahraničných vzťahov zabezpečovala v r. 2015 najmä nasledovné 

činnosti: 

 prostredníctvom stretnutí s prodekanmi fakúlt, organizovania seminárov pre 

študentov a pracovníkov SPU,  univerzitného časopisu Poľnohospodár  a webovej 

stránky poskytovala fakultám a akademickej obci informácie o priebehu 

a možnostiach projektovej činnosti v rámci európskych programov  

 zabezpečovala účasť zástupcov fakúlt na informačných seminároch 

organizovaných národnými agentúrami 

 komplexne administrovala program Erasmus+ a zabezpečovala poradenstvo, 

prípravu a realizáciu mobilít študentov, učiteľov a zamestnancov  

 zabezpečovala prípravu a uzatváranie bilaterálnych zmlúv s univerzitami 

a podnikmi v zahraničí pre program  Erasmus+ 

 uskutočnila prednášky o možnostiach štúdia a stáží v zahraničí pre študentov 

prvých ročníkov fakúlt SPU v rámci predmetu „Úvod do vysokoškolského štúdia“ 

 podieľala sa na príprave a aktualizácií vnútorných predpisov SPU v oblasti svojej 

pôsobnosti 

 zabezpečovala informačné semináre o možnostiach štúdia, stáže, výskumných 

pobytov pre študentov a pracovníkov SPU v Nitre 

 zabezpečovala prípravu, uzatváranie a evidenciu univerzitných zmlúv o spolupráci 

so zahraničnými partnermi 

 poskytovala sústavnú individuálnu poradenskú a konzultačnú činnosť pri tvorbe, 

realizácii a ukončovaní projektov z hľadiska financovania a administrácie 

 administrovala vzdelávacie a vedecko-výskumné projekty na základe požiadaviek 

riešiteľov 

 zabezpečovala ďalšie činnosti v zmysle, „Zásad administratívneho a finančného 

riadenia medzinárodných  projektov na SPU v Nitre 

 zabezpečovala oficiálne zahraničné cesty rektora SPU v Nitre a prijatie 

zahraničných delegácií a oficiálnych hostí SPU v Nitre 
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8 PROPAGÁCIA SPU, ČLENSTVO V MEDZINÁRODNÝCH 

ORGANIZÁCIÁCH  

 

Aj roku 2015 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 2015 bola SPU v Nitre členom týchto medzinárodných organizácií: 

 

VUA  - Visegrad University Association (Vyšehradská univerzitná asociácia)                                                

Združuje 55 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.  



51 

 

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. 
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9 NÁVRH OPATRENÍ NA ROK 2016 
 

 

1/2016  

• v záujme motivácie učiteľov zvyšovať kvalitu výučby v anglickom jazyku, naďalej 

vyčleňovať finančné prostriedky na odmeny pre učiteľov, vyučujúcich v anglickom 

jazyku. 

• Termín: priebežne 

• Zodpovední: dekani fakúlt 

 

2/2016 

• 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 

 

3/2016 

• Podpora výučby čínskeho jazyka a spolupráca s Konfuciovým inštitútom 

• Termín: priebežne 

• Zodpovední: Katedra jazykov FEM, KZVaMVP 

 

4/2016 

• Administratívna podpora vzniku Konfuciovej triedy na SPU 

• Termín: rok 2016 

• Zodpovední: KZVaMVP 

 

5/2016 

• organizácia študijného pobytu na LSU v USA pre študentov SPU 

• Termín: apríl 2016 

• Zodpovední: KZVaMVP 

 

6/2016 

• Organizácia výročného zasadnutia VUA v Budapešti 

• Termín: september 2016 

• Zodpovední: KZVaMVP 

 

7/2016 

• Pripraviť návrh jednotnej evidencie vysielaných študentov cez iné programy ako 

Erasmus+ 

• Termín: rok 2016 

• Zodpovední: dekani fakúlt, študijné oddelenia  

 

 

8/2016 

• Organizácia letnej školy VUA 

• Termín: jún - júl 2016 

• Zodpovední: KZVaMVP, FEM, FBP, FEŠRR 
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9/2016  

• 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 

 

10/2016 

• kontrola kvality výučby v anglickom jazyku pre výmenných študentov 

• Termín: priebežne 

• Zodpovední: dekani fakúlt 

 

11/2016 

• vytvorenie disciplinárnej komisie na riešenie pretrvávajúcich problémov s 

dodržiavaním Domového poriadku ubytovanými výmennými študentmi na internátoch 

SPU  

• Termín: apríl 2016 

• Zodpovední: riaditeľka ŠDaJ SPU, inštitucionálna koordinátorka Erasmus+ 

 

12/2016 

• aktívne vyhľadávanie vhodných partnerských podnikov pre mobility študentov za 

účelom stáže (predovšetkým študentov doktorandského štúdia) 

• Termín: priebežne 

• Zodpovední: fakulty 
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PRÍLOHY 
 

PROJEKTY 

TAB 1  Medzinárodné vzdelávacie projekty  

TAB 2  Medzinárodné výskumné projekty  

 

MOBILITY 

TAB 3  Mobility zamestnancov SPU v zahraničí  

TAB 4  Mobility zahraničných učiteľov, pracovníkov na SPU  

 

 

 

 

 

 


