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Pri príležitosti 65. výročia vzniku Slovenskej 
poľnohospodárskej univerzity v Nitre vyšla vo 
Vydavateľstve SPU slovensko-anglická publikácia 
s názvom Slovenská poľnohospodárska univerzita 
v Nitre v obrazoch. 
S cieľom priblížiť ju čo najväčšiemu množstvu 
čitateľov vychádza aj mimoriadne číslo spravodajcu 
Poľnohospodár. 
Okrem najpôsobivejšej obrazovej dokumentácie 
z uvedenej novej knihy o histórii a súčasnosti SPU, 
v ňom nájdete aj ďalšie zaujímavé snímky.              
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Vážení čitatelia, 

Slovenská poľnohospodárska univerzita 
v Nitre si v tomto roku pripomína 65. vý-
ročie svojej existencie v meste pod Zobo-
rom. S pribúdajúcimi rokmi iba vyzrieva, 
nadobúda pevné základy pre svoj ďalší 
rozvoj. Za týmito slovami, ako aj názvom 
celosvetovo uznávanej vysokoškol-
skej výskumno-vzdelávacej inštitúcie, 
stojí bohatá história, ľudia - zamestnanci, 
študenti, tisíce absolventov, ktorí tvorili 
a tvoria jej dobré meno, formovali a for-
mujú tvár agrosektora v našej krajine. Je 
to naša alma mater, z ktorej vyšli mnohé 
pokolenia odborníkov uznávaných doma 
i v zahraničí. Vďaka spoločnému úsiliu nás 
všetkých sa SPU v Nitre stala lídrom vo 
vysokoškolskom vzdelávaní a výskume 
v oblasti vied o živej prírode na 
Slovensku.    
Pripomínajúc si výročie univerzity sa 
zároveň zamýšľame aj nad tým, akou je 
univerzita v súčasnosti. Z pôvodných 

dvoch fakúlt – Agronomickej a Zootech-
nickej, vyrástla na šesťfakultný univerzitný 
komplex s rozvetvenou štruktúrou mo-
derných pracovísk, tvorivým kolektívom 
pracovníkov a študentov.  Sotva možno 
niekoľkými slovami zhodnotiť  celkový 
prínos našej univerzity v rozvoji poľno-
hospodárskeho odvetvia, praxe  
a vzdelávania na Slovensku, ako aj celého 
národného hospodárstva v konkurenč-
nom prostredí. Nespočetné  množstvo 
odborných publikácií, kvalitných vedecko-
výskumných a pedagogických výsled-
kov, vynálezov, patentov,  nových metód 
v rastlinnej a živočíšnej výrobe úspešne 
využívaných a overených v praxi, ale aj 
jasné videnie perspektív a intenzívna me-
dzinárodná spolupráca, patria medzi jej 
podstatné charakteristiky.  
Vážení čitatelia, vyžaduje veľa odvahy 
opustiť známe a zdanlivo bezpečné 
a osvojiť si niečo nové.  Pustiť sa na cestu 
bádania a tvorby hodnôt tam, kde tre-
ba prekročiť hranice všednosti, zapojiť 

invenciu a nadšenie a naštartovať nový 
smer. Počas svojej histórie rozvoja prešla 
Slovenská poľnohospodárska univerzita 
v Nitre neľahkú, často novátorskú cestu. 
Spolu s orientáciou na rozvoj zachováva-
me tradície. A sme na to patrične hrdí.
Aj stránky mimoriadneho vydania uni-
verzitného spravodajcu sú nepochybne 
oslavou sily ľudského ducha a práce ľuds-
kých rúk v prospech rozvoja slovenského 
vzdelávania a agrosektora. Nájdete v nej 
prehľad histórie našej alma mater, ale aj 
aktuality zo života akademickej obce za 
obdobie rokov 2012 – 2017.   
 Dovoľte mi preto poďakovať všetkým, 
ktorí sa v celej histórii jubilujúcej univerzi-
ty akýmkoľvek spôsobom pričinili o to, že 
dnes ju môžeme spoločne reprezentovať 
ako modernú, uznávanú, konkurencie-
schopnú, svojím vzdelávacím a výskum-
ným pro� lom jedinečnú inštitúciu, ktorá 
má svoje miesto medzi najlepšími vysoký-
mi školami na Slovensku.    

Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.

SLOVO REKTORA

„Naša univerzita – to sú 

bohaté tradície znásobené 

tvorivým bádaním, 

pedagogickým novátorstvom, 

vedeckovýskumnou 

iniciatívou.
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1952 
V rámci reorganizácie vysokých škôl bola 
zrušená Vysoká škola poľnohospodárskeho 
a lesníckeho inžinierstva v Košiciach 
a z jej fakúlt vznikli dve samostatné 
inštitúcie – Vysoká škola lesnícka 
a drevárska vo Zvolene a Vysoká škola 
poľnohospodárska v Nitre s dvoma
 fakultami –  Agronomickou 
a Zootechnickou. 

1959 
V zmysle vládneho uznesenia bola zrušená 
Zootechnická fakulta VŠP v Nitre a jej 
odbory začlenené do Agronomickej 
fakulty (neskôr premenovanej na Fakultu 
agrobiológie a potravinových zdrojov). 
Zároveň bola vytvorená Prevádzkovo-
ekonomická fakulta (dnešná Fakulta 
ekonomiky a manažmentu). 

1960
Začalo sa s výstavbou prvých pavilónov 
areálu vysokej školy podľa projektu 
architektov Vladimíra Dedečka a 
Rudolfa Miňovského. V roku 1966 
bol celý areál dokončený a o�ciálne 
odovzdaný do používania.  

1969
Bola zriadená Mechanizačná fakulta 
(dnešná Technická fakulta).

1977
V Košiciach vzniklo Komplexné 
konzultačné stredisko VŠP v Nitre, neskôr 
Konzultačné stredisko VŠP v Nitre
pre štúdium popri zamestnaní, 
ktoré tu pôsobilo do roku 1985. 

1995 
Bola založená Fakulta záhradníctva 
a krajinného inžinierstva. 

1996 
Vysoká škola poľnohospodárska 
v Nitre bola premenovaná na Slovenskú 
poľnohospodársku univerzitu v Nitre. 

2001
Na SPU v Nitre ako jednej z prvých 
univerzít na Slovensku sa začal realizovať 
trojstupňový �exibilný systém štúdia 
s kreditovým hodnotením predmetov 
v súlade so zásadami Európskeho 
systému prenosu kreditov (ECTS). 
 
Areál SPU v Nitre, ktorý patrí medzi 
jedinečné diela európskej architektúry, 
bol vyhlásený za Stavbu 20. storočia. 

2002
Vznikla Fakulta biotechnológie 
a potravinárstva.

2004
Bola založená Fakulta európskych 
štúdií a regionálneho rozvoja.

2010
SPU v Nitre ako prvá univerzita na 
Slovensku získala značku ECTS Label, 
prestížne ocenenie Európskej komisie 
za zabezpečovanie a realizáciu 
Európskeho transferu kreditov a mobilít 
študentov. V roku 2013 získala aj 
značku Diploma Supplement Label.  

2014 
Pamiatkový úrad SR vyhlásil areál SPU 
v Nitre za národnú kultúrnu pamiatku. 

2015 
Akreditačná komisia zaradila SPU 
v Nitre medzi sedem najlepšie 
hodnotených univerzít v SR. 

2017
Počet absolventov, ktorých univerzita 
vychovala za obdobie svojej 
existencie, prekročil 80-tisíc.

MÍĽNIKY HISTÓRIE

Vedenie Vysokej školy poľnohospodárskej v 
Nitre v roku 1952, zľava Andrej Červený, dekan 
Zootechnickej fakulty, Bohumil Dušek, rektor 
VŠP v Nitre a Emil Špaldon, dekan Agrono-
mickej fakulty

Vládne nariadenie o zriadení Vysokej školy 
poľnohospodárskej v Nitre, ktoré nadobudlo 
účinnosť 1. septembra 1952

... a súčasné insígnie

Prvé insígnie z roku 1953 ...
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V Misijnom dome na Kalvárii mala začiatkom 50-tych rokov 20. storo-
čia sídlo Agronomická fakulta a rektorát VŠP v Nitre

Časť katedier bola umiestnená aj v budove „Žrebčína“ na Štefánikovej 
triede

V bývalej Roľníckej škole na Hospodárskej ulici pôsobili viaceré katedry VŠP v Nitre. Historickú budovu architekta Jiřího Grossmanna z roku 
1931 – 1932, v súčasnosti národnú kultúrnu pamiatku, SPU v Nitre v roku 2015 zrekonštruovala 

V budove pod Zoborom sídlil dekanát Zootechnickej fakulty a katedra 
ekonomiky

Areál Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre, vybudovaný podľa 
projektu architektov Rudolfa Miňovského a Vladimíra Dedečka, bol 
dokončený v roku 1966
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V roku 1991 sa začala výstavba študentského domova Antona Bernoláka, ktorý bol odovzdaný do používania o sedem rokov neskôr. Okrem 
ubytovacích priestorov je jeho súčasťou aj moderná kongresová sála

V roku 1967 bol odovzdaný do používania študentský domov Nová doba s kapacitou 730 lôžok. 
V roku 2012 prešiel rozsiahlou rekonštrukciou

Prvým internátom VŠP v Nitre bol študentský 
domov Pribina, pôvodne budovaný pre stre-
doškolákov

V roku 1956 sa začalo s výstavbou študent-
ského domova Mladosť podľa projektu Ru-
dolfa Miňovského. Pri jeho budovaní pomá-
hali vojaci, ale aj brigádnici z radov študentov

Študentský domov Mladosť s kapacitou 1 150 lôžok bol dokončený v roku 1961. V období 
rokov 2014 – 2016 bol kompletne zrekonštruovaný
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prof. Ing. Bohumil Dušek
rektor VŠP v Nitre
(1952 – 1956)

Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Kliment, DrSc., 
rektor VŠP v Nitre 
(1970 – 1980)

prof. Dr. Ing. Imrich Okenka, PhD.,
rektor SPU v Nitre
(1999 – 2006)

prof. Dr. Ing. Gregor Chomkovič
rektor VŠP v Nitre
(1956 – 1958)

prof. Ing. Michal Kováč, DrSc.,
rektor VŠP v Nitre 
(1980 – 1990)

Dr. h. c. prof. Ing. Mikuláš Látečka, CSc.,
rektor SPU v Nitre 
(2006 – 2010)

Dr. h. c. akademik Emil Špaldon
rektor VŠP v Nitre
(1958 – 1966)

prof. Ing. Ladislav Kabát, CSc.,
rektor VŠP v Nitre
(1990 – 1996)

Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.,
rektor SPU v Nitre
(2010 – doteraz)

prof. Ing. Ján Tomovčík, CSc.,
rektor VŠP v Nitre
(1966 – 1970)

doc. Ing. Miroslav Zima, CSc.,
rektor SPU v Nitre
(1996 – 1999)

GALÉRIA REKTOROV
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FAKULTA AGROBIOLÓGIE 
A POTRAVINOVÝCH ZDROJOV

FAKULTA BIOTECHNOLÓGIE 
A POTRAVINÁRSTVA

FAKULTA EKONOMIKY 
A MANAŽMENTU
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FAKULTA EURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ 
A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

TECHNICKÁ 
FAKULTA

FAKULTA ZÁHRADNÍCTVA 
A KRAJINNÉHO INŽINIERSTVA
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Architekt Rudolf 

Miňovský (1921 - 
1960) pochádzal z 
českého Duchcova. 
Mal za sebou viac-
ročnú staviteľskú 
prax, keď začal štu-
dovať architektú-

ru na ČVUT v Prahe. V roku 1948 prišiel s 
ďalšími mladými českými architektmi do 
Bratislavy a pod jeho vedením tu vznikol 

ateliér školských stavieb. Oproti dovtedy 
realizovaným tradičným koncepciám pre-
sadil nový typ ľahkých pavilónových škôl. 
Podieľal sa na vytvorení projektov typo-
vých škôl, ktorých bolo na Slovensku rea-
lizovaných približne päťdesiat. Medzi zná-
me a úspešné projekty patrí najmä areál 
Slovenskej poľnohospodárskej univerzity 
v Nitre, ktorý nesie všetky základné znaky 
jeho architektonickej �lozo�e.

Architekt Vladimír 

Dedeček (1929)
po chádza z Mar-
tina. Architektúru

 vyštudoval na STU 
v Bratislave v roku 
1953. Pôsobil v bra-
tislavskom Stavo-
projekte, kde v ateli-

éri vedenom Rudolfom Miňovským vypro-
jektoval viaceré stredné školy. Zrealizoval 
množstvo významných stavieb, napr. bu-
dovu Slovenskej národnej galérie, Najvyš-
šieho súdu SR, Štátneho archívu, areál In-
cheby, objekty Prírodovedeckej fakulty UK, 

átriové internáty v Mlynskej doline, vyso-
koškolský areál vo Zvolene, športovú halu v 
Ostrave a ďalšie. Jeho najúspešnejším die-
lom je areál dnešnej Slovenskej poľnohos-
podárskej univerzity v Nitre. Vladimír De-
deček je nositeľom Štátnej ceny za prácu v 
školskej výstavbe s prihliadnutím na projekt 
VŠP v Nitre a Ceny Emila Belluša 2015, ktorú 
udeľuje Spolok architektov Slovenska za ce-
loživotné architektonické dielo. V roku 2016 
mu prezident SR udelil Pribinov kríž II. triedy 
za dlhoročné mimoriadne zásluhy o kultúr-
ny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti ar-
chitektúry. Od roku 1989 je na dôchodku 
a žije v Bratislave.

Vysokoškolský komplex Slovenskej poľ-
nohospodárskej univerzity v Nitre patrí 
medzi najvýznamnejšie realizácie svojho 
druhu na Slovensku a zároveň je jed-
ným z najkvalitnejších diel domáceho 
povojnového modernizmu. Vznikol v 
období rokov 1961 – 1966 podľa projek-
tu architektov Rudolfa Miňovského a 

AREÁL SPU V NITRE 
NÁRODNÁ KULTÚRNA PAMIATKA
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Slovenská pošta vydala v roku 2017 novú 
poštovú známku z emisie Kultúrne dedičstvo 
Slovenska: Slovenská poľnohospodárska uni-
verzita v Nitre, na ktorej je zobrazená aula SPU 
v Nitre ako najosobitejšia časť celého areálu. 
Autorom výtvarného návrhu je akademický 
maliar Igor Benca, autorom rytiny František 
Horniak

Slávnostné uvedenie známky do života v aule SPU v Nitre za účasti oboch autorov, prorektorky 
SPU v Nitre Zdenky Gálovej a vedúceho odboru POFIS, Slovenská pošta Martina Vanča

Vladimíra Dedečka (z rokov1959 – 1960), 
realizátorom boli Pozemné stavby Nitra. 
Areál tvorí výrazný stavebný celok v ur-
banistickej kompozícii mesta. Jadrom 
celého areálu a zároveň najpôsobivej-
ším konštrukčným a výtvarným prvkom 
je aula kruhového tvaru s priemerom 36 
m a s kapacitou 600 miest. Zastrešenie 
tvorí monolitická klenba debnená po-
mocou prefabrikovaných prvkov. Kru-
hový veniec prenáša zaťaženie klenby 
do pilierov v tvare V, ktoré tvoria spodný 
plášť. Takýto stavebný postup sa v našej 
architektúre použil v podobnej miere 
prvý raz a dodnes je jedinečným tech-
nickým a architektonickým dielom. 

O výnimočnosti diela svedčí aj titul Stavba 
20. storočia v kategórii občianskych sta-
vieb, ktorý areál získal v ankete Minister-
stva výstavby SR v roku 2001 či ocenenie 
oboch architektov Jurkovičovou cenou za 
architektúru (1966). Pamiatkový úrad SR na 
podnet Ústavu stavebníctva a architektúry 
SAV v Bratislave vyhlásil v roku 2014 areál 
SPU v Nitre – pavilón s aulou, bazén pred 
vstupom, pavilón A, Z, T, CH, spojovaciu 
chodbu A a B s posluchárňami a labora-
tóriami za národnú kultúrnu pamiatku.
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Kolekcia obrazov akademického malia-
ra Jozefa Mžika je ojedinelou ucelenou 
zbierkou olejomalieb z obdobia výstavby 
areálu vtedajšej Vysokej školy poľnohos-
podárskej v Nitre. Okrem obrazov, ktoré 
realisticky zachytávajú výstavbu areálu, 
nájdeme v kolekcii aj obrazy budov, 
v ktorých pred 65 rokmi sídlili pracoviská 
vtedajšej Vysokej školy poľnohospodár-
skej v Nitre.

OBDOBIE VÝSTAVBY 
V UMELECKOM STVÁRNENÍ

Pracovisko I.

Výstavba II.

Akademický maliar Jozef Mžik sa narodil 
v roku 1914 v Ostrave. Študoval na SVŠT 
u prof. Jána Mudrocha odbor kreslenie 
a v rokoch 1947 – 1951 na súkromnej škole 
dekoratívneho umenia u prof. Masáka. Ve-
noval sa krajinomaľbe. Žil a tvoril prevaž-
ne v Bratislave. Slovenský fond výtvarných 
umení dostal v rokoch 1962 – 1964 za úlo-
hu katalogizovať kolekciu jeho obrazov.

12



Pracovisko II.

Kotolňa I.

Práca napreduje

Výstavba I. Nové budovy

Stavenisko  I.
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Medaily prezentujúce Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre 
sú významným umeleckým prostriedkom, ktorý slúži na zaznamenávanie 
mimoriadnych historických udalosti Zároveň sú ocenením tých, ktorí sa 
v určitom období pričinili o rozvoj univerzity. Medaily charakterizujú nielen 
vývoj univerzity,  ale aj kvalitu a umeleckú vyspelosť medailérov.  Prinášame 
vám výber toho najzaujímavejšieho, čo v tejto oblasti na SPU v Nitre vzniklo.

Medaila Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre
Vyrobená v troch variantoch: bronzová, strieborná, zlatá
Výrobca: Mincovňa Kremnica, 1980 
Medailér: Juraj Gavula
Vyhotovenie: pozlátený tombak, priemer 70 mm 
Medaila pripomínajúca svojím tvarom kupolu auly VŠP. Na averze 
sú dva štylizované klasy loga VŠP v zrkadlovom obraze, v strede nápis 
NITRA.  Reverz symbolizuje konštrukčné rebrovanie auly. V dolnej 
časti je kruhopis VYSOKÁ ŠKOLA POĽNOHOSPODÁRSKA NITRA. 

Medaila Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre 
Vyrobená v troch variantoch: bronzová, strieborná, zlatá 
Výrobca: Mincovňa Kremnica, 1986
Medailér: Ján Kulich 
Vyhotovenie: tombak, priemer 70 mm 
Na averze je hlava mladej dievčiny so šatkou okolo krku ovenčená 
zeleňou a obilným klasom ako alegória mladosti. V hornej časti sa 
nachádza päťcípa hviezda. Po okraji je kruhopis RERUM RUSTICARUM 
ACADEMIA NITRIENSIS, v dolnej časti je erb mesta Nitry ako symbol 
sídla školy. Na pravej strane je signatúra medailéra. Na reverze 
sú znázornené dve ruky s kvetmi a klasmi symbolizujúce 
blahoželanie. Pod nimi sa nachádza silueta areálu SPU v Nitre. 
Po okraji je kruhopis VYSOKÁ ŠKOLA POĽNOHOSPODÁRSKA NITRA, 
v dolnej časti je logo VŠP v Nitre. 

Medaila pri príležitosti 50. výročia založenia Vysokej 
školy poľnohospodárskej v Nitre (VŠPLI v Košiciach)
Vyrobená v troch variantoch: bronzová, strieborná, zlatá
Výrobca: Mincovňa Kremnica, 1996
Medailér: Marián Polonský 
Vyhotovenie: postriebrený tombak, priemer 80 mm 
Na averze sa nachádza štylizovaná hlava ženy s klasmi a kvetmi 
vo vlasoch ako symbol múdrosti a vzdelania. Na ľavom okraji je 
kruhopis UNIVERSITAS AGRICULTURAE, ktorý pokračuje na pravej 
strane nápisom NITRA. Pred ním je logo výrobcu. Na reverze je 
znázornená postava bohyne úrody, ktorá symbolizuje plodnosť zeme. 
Na ľavom okraji je kruhopis VYSOKÁ ŠKOLA POĽNOHOSPODÁRSKA, 
ktorý pokračuje na pravej strane rokmi 1946 – 1996. Na oboch 
stranách medaily sa v dolnej časti nachádza signatúra medailéra.

MEDAILY
HISTÓRIA V KOVE
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Medaila Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
Vyrobená v troch variantoch: bronzová, strieborná, zlatá
Výrobca: Mincovňa Kremnica, 2002
Medailér: Marián Polonský 
Vyhotovenie: postriebrený tombak, priemer 80 mm 
Na averze sa nachádza štylizovaná hlava ženy s klasmi a kvetmi vo 
vlasoch ako symbol múdrosti a vzdelania. Na ľavom okraji je kruhopis 
UNIVERSITAS AGRICULTURAE, ktorý pokračuje na pravej strane 
nápisom NITRA. Pred ním je logo výrobcu. Na reverze je znázornená 
postava bohyne úrody, ktorá symbolizuje plodnosť zeme a kruhopis 
SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE. Na oboch 
stranách medaily sa v dolnej časti nachádza signatúra medailéra.

Medaila pri príležitosti 60. výročia založenia Slovenskej 
poľnohospodárskej univerzity v Nitre (ako VŠP v Nitre)
Výrobca: Mincovňa Kremnica, 2012
Medailér: Marián Polonský 
Vyhotovenie: patinovaný tombak, priemer 80 mm
Plochu averzu tvorí logo univerzity, na okrajovej časti 
je kruhopis SLOVACAE UNIVERSITAS AGRICULTURAE NITRIENSIS 
a letopočet 1952 – 2012. Napravo je logo výrobcu. Na reverze je 
znázornená postava bohyne úrody, ktorá symbolizuje plodnosť 
zeme a kruhopis SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA 
V NITRE. Vľavo je číslica 60. V dolnej časti je signatúra medailéra.

Medaila Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
Výrobca: Mincovňa Kremnica, 2016 
Medailér: Marián Polonský 
Vyhotovenie: patinovaný tombak, priemer 80 mm
V hornej časti averzu sa nachádza logo univerzity, v dolnej časti 
alegorická hlava ženy s klasmi a kvetmi vo vlasoch ako symbol 
múdrosti a vzdelania. V strede je tabuľka s nápisom CONDITA A.D. 
MCMLII (založená v roku 1952). Po oboch stranách sú štylizované klasy 
a na okraji kruhopis SLOVACA UNIVERSITAS AGRICULTURAE NITRIAE. 
V dolnej časti sa nachádza logo výrobcu a signatúra medailéra. Na 
reverze je znázornená postava bohyne úrody, ktorá symbolizuje 
plodnosť zeme a kruhopis SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA 
UNIVERZITA V NITRE. V dolnej časti je signatúra medailéra.

Medaila Slovenskej poľnohospodárskej 
univerzity v Nitre DOCTOR HONORIS CAUSA 
Výrobca: Mincovňa Kremnica, 2002
Medailér: Marián Polonský 
Vyhotovenie: tombak s pozláteným okrajom, priemer 100 mm 
Na averze sa nachádza štylizovaná hlava ženy s klasmi a kvetmi vo 
vlasoch ako symbol múdrosti a vzdelania. Vo vnútornom kruhu je 
kruhopis UNIVERSITAS AGRICULTURAE, ktorý pokračuje na pravej 
strane nápisom NITRA. Pred ním je logo výrobcu. Na vonkajšom 
pozlátenom kruhu je kruhopis DOCTOR HONORIS CAUSA. Na reverze 
je postava bohyne úrody, ktorá symbolizuje plodnosť zeme a kruhopis 
SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE. Na oboch 
stranách medaily sa v dolnej časti nachádza signatúra medailéra.
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ZO SÚČASNOSTI UNIVERZITY
2012 - 2017
Medzinárodná spolupráca a mobility

Vyšehradská asociácia univerzít oslávila v uplynulom roku piate výročie svojho vzniku. Cieľom medzinárodnej organizácie, založenej 
z iniciatívy rektora SPU v Nitre Petra Bielika je prepájať partnerské inštitúcie a vytvárať kvalitné podmienky pre vzdelávanie a výskum. 
V súčasnosti združuje 57 univerzít z 23 krajín sveta

Spolupráca medzi SPU v Nitre a Konfuciovým inštitútom v Bratislave sa začala v roku 2014 uzatvorením zmluvy, ktorú podpísal rektor SPU 
v Nitre Peter Bielik a riaditeľ KI Peter Paulen. V súčasnosti zahŕňa okrem výučby čínskeho jazyka aj oblasť kultúry a medzinárodnej výmeny 
študentov a učiteľov

Medzinárodné letné školy predstavujú interaktívnu formu 
výučby. Medzi najobľúbenejšie patria letné školy VUA, ktoré 
organizuje SPU v Nitre spoločne s členskými univerzitami Vy-
šehradskej asociácie univerzít,  slovensko-čínske letné školy 
v spolupráci s Tianjin University či letné školy v spolupráci 
s Louisianskou štátnou univerzitou v USA 
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Rozvoj

Od roku 2015 je súčasťou univerzity Výskumné centrum AgroBioTech SPU v Nitre zamerané na aplikovaný výskum v oblasti agrobiológie, 
biotechnológií a technológií v poľnohospodárstve, potravinárstve a bioenergetike

Zmluvu o vybudovaní výskumného centra podpísal 15. 4. 2013 
v Bratislave minister školstva Dušan Čaplovič a  rektor SPU v Nitre 
Peter Bielik

Medzi významnými osobnosťami, ktoré navštívili Výskumné cen-
trum AgroBioTech SPU v Nitre, nechýbal ani prezident SR Andrej 
Kiska

17



Ocenenia, úspechy

Ocenenia pedagógov SPU v Nitre

Čestné doktoráty SPU v Nitre (Doctor honoris causa)

Čestné tituly

Gorazdove medaily 
(Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR)

Veľká medaila Samuela Mikovíniho 
(Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR)

Cena Nitrianskeho samosprávneho kraja

Osobnosť vedy a techniky  
(Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR)

Cena mesta Nitry

Cena mesta Lučenec

Cena primátora mesta Nitry

Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov 
(Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR)

Fándlyho medaila (Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, 
lesnícke, potravinárske a veterinárne vedy pri SAV)
• Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. (2012)
• akademik Emil Špaldon (2013)
• prof. RNDr. Pavol Eliáš, CSc. (2015)
• prof. RNDr. Milan Bežo, CSc. (2017)

Vyznamenania a ocenenia

• prof. Dr. Sci. Vladimir M. Bautin, Rusko 
Muhammad Hatta Rajasa, Indonézia

• prof. Dr. Johan F. M. Swinnen, Belgicko
• prof. László Bárdos, DVM, PhD., Maďarsko

prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., Česká republika 
• prof. Ing. Jiří Balík, CSc., Česká republika
• prof. Dr. habil. Walter F. Leal, Nemecko

• prof. Dr. habil. Edward Pierzgalski, Poľsko
• prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc., Česká republika
• prof. Dr. W. J. M. Heijman, Holandsko

prof. dr. ir. G. van Huylenbroeck, Belgicko
• akademik prof. Ivan Kreft, M. Sc., Ph.D., Slovinsko
• prof. dr. hab. inž. Wlodzimierz Sady, Poľsko

• Dr. h. c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Doctor honoris causa
(Mendelova univerzita v Brne, Česká republika, 2012)
• Dr. h. c. prof. Ing. Daniel Bíro, PhD.
Doctor honoris causa
(Mendelova univerzita v Brne, Česká republika, 2013)
•  Dr. h. c. prof. Ing. Ján Supuka, DrSc.
Doctor honoris causa
(Mendelova univerzita v Brne, Česká republika, 2013)
• Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
Doctor honoris causa
(Poľnohospodárska univerzita v Krakove, Poľsko, 2012)
profesor honoris causa 
(Belgorodská štátna poľnohospodárska univerzita, 
Ruská federácia, 2016)
Doctor honoris causa 
(Ukrajinské vedecko-edukačné konzorcium vo Vinici, 
Ukrajina, 2017) 

• prof. Ing. Jozef Bulla, DrSc.
Veľká medaila sv. Gorazda (2012) 

• prof. MVDr. Pavel Šťastný, CSc.
Veľká medaila sv. Gorazda (2012) 

• prof. Ing. Ján Tomáš, CSc.
Malá medaila sv. Gorazda (2013) 

• Dr. h. c. prof. Ing. Daniel Bíro, PhD.
Veľká medaila sv. Gorazda (2014) 

• prof. Ing. Jozef Bulla, DrSc. (2013) 

• prof. Ing. Jaroslav Antal, DrSc. (2012) 

• Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. (2012)
• prof. Ing. Imrich Točka, CSc. (2016)

• prof. Ing. Jozef Bulla, DrSc. (2014) 
• prof. Ing. Branislav Bobček, CSc. (2014) 
• doc. Ing. Jozef Húska, CSc. (2016)

• Dr. h. c. prof. Ing. Ivan Hričovský, DrSc. (2013)
• prof. Ing. Jozef Bulla, DrSc. (2014) 

• Ing. Mária Bihuňová,  PhD. (2012)
• Ing. Jaromír Vašíček, PhD. (2016)

• Ing. Eva Balážová, PhD. (2014)

• prof. Ing. Jozef Kulich, PhD.
Rezortné vyznamenanie Ministerstva 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (2012)
Ďakovný list ministra spravodlivosti SR (2012)
Strieborná medaila Ministerstva pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR II. stupňa (2013)

• Dr. h. c. prof. Ing. Ján Jech, PhD.
Rezortné vyznamenanie Ministerstva 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (2012)
Strieborná medaila Ministerstva pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR II. stupňa (2015)

•  prof. Ing. Jozef Bulla, DrSc.
Cena ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (2014)

• Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
Cena ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (2015)
Zlatá medaila Poľnohospodárskeho centra Louisianskej 
štátnej univerzity, USA za výskum a poradenstvo (2017)

•  prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Cena ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (2015)

• doc. Ing. Alexander Fehér, PhD.
Cena ministra životného prostredia SR (2016)

2012

2014

2013
2016

2017
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Ocenenia SPU v Nitre
• Rezortné vyznamenanie Ministerstva pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (2012)
• Cena primátora mesta Nitry (2012) 

• Medaila Slovenskej akadémie vied pri 
príležitosti 60. výročia založenia SAV (2013)

V roku 2013 sa Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre uchá-
dzala o obnovenie značky kvality, ktorá patrí medzi najprestížnejšie 
ocenenia pre oblasť vysokoškolského vzdelávania v európskom pries-
tore. Európska komisia opätovne priznala univerzite ocenenie ECTS 
Label a súčasne aj ďalšie medzinárodné ocenenie Diploma Supple-
ment Label (DS Label) na roky 2013 – 2016. Dekréty prevzal rektor SPU 
v Nitre Peter Bielik z rúk generálneho riaditeľa sekcie vysokého školstva 
MŠVVaŠ SR Petra Plavčana

| Preniesť výstupy vedeckovýskumnej činnosti z akademických pra-
covísk do praxe a oceniť úsilie zástupcov akademickej obce SR je cieľom 
súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku, ktorú každoročne 
vyhlasuje Centrum vedecko-technických informácií SR. V roku 2016 
získalo Cenu za najlepšie realizovaný transfer technológií Transferové 
centrum SPU v Nitre. Ocenenie prevzala jeho riaditeľka Danka Morav-
číková

� Pri príležitosti Dňa učiteľov odovzdáva rektor SPU v Nitre od roku 
2010 každoročne ďakovné listy pedagógom, ktorí sa zaslúžili o rozvoj 
a dobré meno univerzity, dosiahli mimoriadne výsledky vo výchovno-
vzdelávacom procese a vedeckovýskumnej činnosti

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátor
štátnej politiky kvality SR každoročne vyhlasuje súťaž Národná cena 
Slovenskej republiky za kvalitu. V roku 2016 získala SPU v Nitre v tej-
to súťaži Ocenenie za zlepšenie výkonnosti organizácie v kategórii 
C – organizácie verejného sektora. Prestížne ocenenie prevzal rektor 
SPU  v Nitre Peter Bielik a prorektorka pre vzdelávaciu činnosť a ECTS 
Zdenka Gálová
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Basketbalový tím SPU v Nitre 
získal v roku 2012 prvenstvo 
v Slovenskom  pohári a v extra-
ligovej súťaži obsadil tretiu 
priečku

Volejbalisti VKP Bystrina SPU v Nitre v roku 2016 zvíťazili v najvyššej súťaži a získali titul majstra Slovenska. V nasledujúcej sezóne opäť uspeli 
a majstrovský titul obhájili 

K historickému úspechu im zablahoželalo aj vedenie univerzity

Športové úspechy
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Na slávnostnej promócii v roku 2015 odovzdal rektor univerzity  Peter 
Bielik Pamätný list SPU v Nitre Martinovi Gašparovičovi z Fakulty agro-
biológie a potravinových zdrojov, ktorý sa stal 70-tisícim absolventom 
SPU v Nitre

Brány Slovenskej poľnohospodárskej  univerzity 
v Nitre opustilo za 65 rokov jej existencie viac ako 
80-tisíc absolventov

Prostredníctvom Nitrianskej letnej univerzity sa na SPU v Nitre hravou 
formou vzdelávajú aj deti. Projekt vznikol v spolupráci s Univerzitou 
Konštantína Filozofa v Nitre a mestom Nitra a má za sebou už desať 
úspešných ročníkov

Jednou z dôležitých aktivít, ktorú SPU v Nitre dlhodobo plní v oblasti 
celoživotného vzdelávania, je záujmové vzdelávanie seniorov. V roku 
2015 ukončilo pilotnú výučbu v rámci inovatívneho projektu Vidiecka 
univerzita tretieho veku 69 frekventantov

ABSOLVENTI
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PREZENTÁCIA 
A KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ŽIVOT

Významným prvkom propagácie Sloven-
skej poľnohospodárskej univerzity v Nitre je 
prezentácia na medzinárodných výstavách 
a veľtrhoch. Expozícia univerzity a jej praco-
vísk býva každoročne súčasťou výstavy Agro-
komplex, Gardenia, Celoslovenské dni poľa, 
Gaudeamus SK, Noc výskumníkov, Týždeň 
vedy a ďalšie. V roku 2015 sa predstavila aj 
na celosvetovej výstave EXPO v Miláne, v roku 
2016 na medzinárodnej výstave EDU EXPO v 
čínskom Ningbe a v roku 2017 na celosveto-
vej výstave EXPO v Astane

Obľúbenou kultúrno-spoločenskou udalosťou je Akademický ples nitrianskych univerzít, nad 
ktorým majú záštitu rektori oboch univerzít. V roku 2017 sa konal jubilejný desiaty ročník

Bene� čný koncert Vianočný dar SPU v Nitre, 
ktorého výťažok je určený na zlepšenie kvality 
života študentov so špeci� ckými potrebami, 
ako aj rozvoj sociálnych služieb, vedy a vzde-
lania, sa stal tradíciou. Za päť rokov sa medzi 
účinkujúcimi vystriedali desiatky umelcov

Ozdobou univerzitných kultúrnych podujatí je folklórny súbor Zobor, ktorý v roku 2016 oslávil 60. výročie svojho založenia
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SÚČASTI UNIVERZITY

Slovenská poľnohospodárska knižnica plní úlohu špecializovanej 
vedeckej knižnice pre oblasť poľnohospodárstva a zároveň je akade-
mickou knižnicou Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Pri 
príležitosti 70. výročia založenia knižnice odovzdal rektor Peter Bielik 
pamätnú medailu jej riaditeľke Beáte Bellérovej

Botanická záhrada SPU v Nitre pôsobí už 35 rokov ako pedagogické 
a vedecké pracovisko. Jej areál je príjemným miestom na relax nie-
len pre akademickú obec, ale aj širokú verejnosť. Orchidey, bromélie, 
tillandsie a ďalšie tropické a subtropické rastliny z bohatých zbierok 
Botanickej záhrady SPU v Nitre každoročne zaujmú stovky návštevní-
kov výstavy Gardenia, Kvetena jarná záhrada, Festival záhrad a i.

Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s. r. o., Kolíňany, vytvára  výborné podmienky pre praktickú výučbu študentov, overovanie vý-
sledkov vedeckovýskumnej činnosti a odbornú prax. Progresívne technológie a moderná technika v rastlinnej aj živočíšnej výrobe demonštru-
jú vysokú úroveň hospodárenia
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