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FEM má veľkú tradíciu v oblasti vzdelávania a vedecko-výskumnej činnosti, preto jej hlavným cieľom je 

kvalitné poskytovanie výučby v schválených študijných programoch, podpora a realizácia vedecko-

výskumnej činnosti. Aktualizácia Dlhodobého zámeru FEM na rok 2020 vychádza zo schváleného 

dokumentu na roky 2016 – 2022 a rešpektuje priority Dlhodobého zámeru SPU. Cieľom predloženej 

aktualizácie je posilnenie postavenia fakulty v časovom horizonte dlhodobého zámeru. 

Schválený Dlhodobý zámer FEM reprezentuje 4 kľúčové oblasti: 

1. Veda, výskum a výchova doktorandov 

2. Vzdelávanie 

3. Zahraničné vzťahy a práca s verejnosťou 

4. Personalistika a rozvoj FEM SPU v Nitre 

Pre nasledujúci rok bola vymedzená aj ďalšia kľúčová oblasť, ktorou je spolupráca s praxou. 

V rámci jednotlivých kľúčových oblastí je potrebné v roku 2020 uskutočniť nasledovné zámery: 

Veda, výskum a výchova doktorandov 

 realizácia výskumu v laboratóriách, ktorými fakulta disponuje s následným zvýšením 

publikačnej činnosti vo vedeckých zahraničných a domácich časopisoch registrovaných na WoS 

a CC, 

 motivovať zamestnancov ku kontinuálnemu výskumu na jednotlivých pracoviskách 

prostredníctvom udržania nastaveného motivačného systému reflektujúceho na vedecko-

výskumnú činnosť, ktorá prináša prostriedky do rozpočtu fakulty a prispieva k plneniu 

akreditačných kritérií, 

 identifikovať a podporovať výskumné tímy a ich výskumné zámery a zároveň vytvoriť systém 

podpory a motivácie zamestnancov k podávaniu vedecko-výskumných projektov, ktoré môžu 

priniesť fakulte finančné prostriedky z externého prostredia a zároveň pomôžu v kariérnom 

raste jednotlivcov, 

 podporovať vydávanie vedeckých monografií a publikovanie kvalitných výskumných prác 

a nastaviť systém vedecko-výskumných aktivít, aby fakulta nemala problém pri plnení nových 

pravdepodobne prísnejších akreditačných kritérií, 

 orientovať vedecko-výskumnú činnosť aj na komerčné subjekty, nielen na výskum zo štátneho 

rozpočtu resp. zo štátnej správy, 

 organizovať vedecké konferencie s prioritným zameraním na MVD 2020 – konferenciu, ktorá 

sa koná každé 2 roky, 

 podpora aktívnej účasti výskumníkov na zahraničných vedeckých konferenciách a kongresoch, 

konferenciách a kongresoch medzinárodného významu, konferenciách, ktorých výstupy sú 

registrované v medzinárodných databázach, 

 podporovať mobilitu pedagógov, vedecko-výskumných pracovníkov a doktorandov vo vzťahu 

k zahraničným univerzitám, 

 podporovať spoluprácu tvorivých zamestnancov FEM s výskumníkmi z iných domácich a 

zahraničných univerzít a výskumných pracovísk, a tým zvýšiť objem získaných finančných 

prostriedkov z vedeckých projektov. 

 zvýšenie úrovne fakultných vedeckých časopisov „Review of Agricultural and Applied 

Economics (RAAE)“ a  Mathematics in Education, Research and Applications (MERAA) a ich 

vizibility v rámci FEM SPU v Nitre.  



 pri výbere a prijímaní doktorandov klásť dôraz na kvalitu analytického myslenia, odbornosti, 

jazykových kompetencií uchádzačov, ako aj kvalitu školiteľov meranú počtom výstupov 

v databázach WoS a CC resp. počtom a kvalitou ukončených vedecko-výskumných projektov, 

 zvýšenie publikačných výstupov doktorandov a úrovne spracovania doktorandských 

dizertačných prác. 

 Podporovať a rozvíjať tvorivú vedeckú, vývojovú a výskumnú činnosť na úrovni fakulty 

prostredníctvom GA FEM SPU. 

 

Vzdelávanie 

 dôsledná príprava fakulty na proces akreditácie na základe prijatých nových akreditačných 

štandardov, v spolupráci vedenia fakulty s garantmi a spolugarantmi študijných programov, 

 zdokonaľovať Vnútorný systém zabezpečenia kvality poskytovaného vysokoškolského 

vzdelávania na FEM SPU v Nitre v kontexte štandardov pre vysokoškolské vzdelávanie a 

riadenie kvality vzdelávania definovaných Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké 

školy, 

 kontinuálne zvyšovať kvalitu vzdelávania, uplatňovať systém monitorovania a evalvácie kvality, 

výkonnosti a kritérií pre hodnotenie pedagogickej činnosti, 

 dôsledne rešpektovať študijný poriadok a ostatné predpisy, ktoré upravujú systém vzdelávania 
na FEM SPU v Nitre. Dodržiavať etický kódex a korektne komunikovať so študentmi počas 
semestra a skúšobného obdobia tak, aby nevznikali dôvody na sťažnosti a porušovanie 
pravidiel. Na začiatku akademického roka oboznámiť študentom s podmienkami pre udelenie 
zápočtu a skúšky. Korektne, zodpovedne a objektívne pristupovať k hodnoteniu vedomostí 
študenta, 

 rešpektovať a venovať pozornosť rozmanitosti študentov a ich potrebám, v prípade potreby 

zvažovať a využívať rozličné spôsoby poskytovania vzdelávania, 

 zintenzívniť prácu študijných poradcov na prvom stupni štúdia so študentmi príslušných 

študijných programov s cieľom poskytnutia účinnej poradenskej služby pri hľadaní riešení 

konkrétnych problémov v oblasti vzdelávacieho procesu a tak pomôcť v znížení úbytku 

študentov hlavne v prvom roku štúdia, 

 zabezpečiť hospitácie na jednotlivých katedrách alebo v rámci študijného programu a zamerať 

sa na dodržiavanie rozvrhu a kvality výučby. Prediskutovať správu z hospitácií a zistené 

nedostatky na katedrách a kolégiu dekanky a prijať potrebné opatrenia. Záznamy z hospitácií 

odovzdať prodekanke pre vzdelávanie osobitne za zimný  a letný semester, 

 prehodnotiť štruktúru ponúkaných študijných programov a zameranie sa na rozvoj študijných 

programov, o ktoré študenti prejavujú reálny záujem, a ktoré im poskytnú akademické 

vedomosti a zručnosti vrátane prenositeľných kompetencií, budú ovplyvňovať ich osobný 

rozvoj a môžu byť využité v ich budúcom kariérnom uplatnení, 

 organizovať stretnutia vedenia fakulty ako aj garantov a spolugarantov jednotlivých študijných 
programov so študentmi príslušných študijných programov s cieľom inovácie obsahovej 
náplne, ako aj praktickej realizácie výučbového procesu, 

 zavádzať nové praktické predmety a vzdelávanie v oblasti informatiky, informačných systémov 

a softvérových riešení pre účtovníctvo, (napr. Základy SAP, Pohoda, Alfa, atď), pre lepšie 

uplatnenie absolventov v praxi,  

 prijímať na štúdium len študentov, u ktorých sú preukázané reálne predpoklady zvládnutia 

náročnosti vysokoškolského štúdia, 



 zvyšovať mieru spokojnosti študentov s kvalitou poskytovaného vysokoškolského vzdelávania 

na FEM SPU v Nitre prostredníctvom implementácie záverov dotazníkového výskumu hlavne v 

oblastiach: 

o prepojenosť štúdia na prax a fakultné podujatia, 

o technické zabezpečenie prednáškových priestorov, 

 organizovať fakultné vzdelávacie a popularizačné podujatia: 

o Deň spotrebiteľa, 

o Deň medzinárodného partnerstva, 

o Vedecká kaviareň, 

 rozšíriť ponuku predmetov vyučovaných v anglickom, prípadne inom cudzom jazyku, 

 zabezpečiť širšie pokrytie študijnou literatúrou jednotlivých predmetov na fakulte. Je potrebné 

zaviazať pedagógov na napísanie povinnej študijnej literatúry. Percento zabezpečenia 

povinnou literatúrou je veľmi nízke. Študenti by si mali mať možnosť kúpiť povinnú literatúru 

v našom vydavateľstve. Vedúci katedry poverí priamo pedagógov na katedrách, aby zabezpečili 

vydanie študijnej literatúry na povinné predmety pre študentov 1. – 2. ročníkov, 

 realizovať pedagogické semináre zamerané na zvyšovanie kvality vzdelávacieho procesu a 

pedagogicko-psychologických kompetencií vysokoškolského učiteľa,  

 organizovať semináre na tému Práca s odbornou literatúrou  (vyhľadávanie a spracovanie 

informačných prameňov s rešpektovaním autorských práv pri písaní záverečnej práce) a tiež 

venované spracovaniu cieľa záverečnej práce, literárnemu prehľadu, materiálom, použitým 

metódam a metodike práce, vlastnej práce, dosiahnutým výsledkom a záverom práce, 

 stabilizovať počet študentov aktívnym marketingom a udržať záujem o štúdium na FEM SPU 

v Nitre, zintenzívniť spoluprácu s vybranými stredným školami aj prostredníctvom Dňa 

vysokoškoláka pre stredoškolákov zo spolupracujúcich stredných škôl, výjazdových stretnutí 

v rôznych častiach Slovenska i v zahraničí s cieľom propagácie našich študijných programov, 

aktualizácia propagačných materiálov v elektronickej forme ako aj v printovej forme pre 

efektívnu informovanosť budúcich uchádzačov.  
 

Zahraničné vzťahy a práca s verejnosťou 

 naďalej rozvíjať internacionalizáciu v oblasti vzdelávania i výskumu a pokračovať v rozširovaní 

networkingu 

 je potrebné chápať medzinárodné mobilitné programy komplexne a vytvárať podmienky 

nielen pre vyslanie našich študentov na zahraničné univerzity, ale aj pre prijatie zahraničných 

študentov na SPU v Nitre, ako aj využiť mobility učiteľov a pracovníkov na vytváranie nových a 

posilňovanie existujúcich kontaktov so zahraničnými univerzitami v rámci všetkých krajín 

zapojených do programu celoživotného vzdelávania, aby pretrvával záujem zo zahraničných 

univerzít o recipročnú spoluprácu v oblasti mobilitných programov 

 vyšší dôraz klásť na účasť v programoch Erasmus plus a Erasmus+ svet, s cieľom rastu počtu 

prijímajúcich a vysielaných študentov ako aj pracovníkov v dlhodobom horizonte 

 za účelom udržania kvality výučby Erasmus plus študentov naďalej motivovať učiteľov pre 

výučbu v cudzom jazyku – opätovne vyčleniť finančné prostriedky na fakulte na odmeny 

učiteľov, zabezpečujúcich výučbu zahraničných študentov programov ERASMUS +, Erasmus 

Mundus,  CEEPUS ako aj  zahraničných študentov študujúcich u nás 

 posilňovať medzinárodné aktivity fakulty prostredníctvom spoločného riešenia výskumných a 

vzdelávacích projektov, podpisovaním nových bilaterálnych zmlúv aj v rámci programu 

ERASMUS+, Erasmus+ svet  a prípravou študijných programov s dvojitým diplomom so 

zahraničnými univerzitami 



 potreba intenzívnejšie rozvíjať vzťahy s inštitúciami zo spoločenskej praxe, pripraviť koncepciu 

efektívnej komunikácie s verejnosťou, so strednými školami a univerzitami v zahraničí, napr. 

Srbsku, Chorvátsku, Rumunsku, Ukrajine, Rusku a strednej Ázii (Kazachstan, Uzbekistan, atď.) 

za účelom náboru nových študentov 

 spoluprácovať s praxou nielen doma ale i v zahraničí a umožniť študentom stážovať  či už v 

rámci zahraničných partnerských univerzít (podnikateľský inkubátor na  LSU USA), resp. v 

podnikoch ako napr. v Ohiu, USA ako aj v spoločnosti Cargo partners Hongkong. 

 zvyšovať počty študentov fakulty vo výučbe čínskeho jazyka, ale hlavne zvyšovať kvalitatívny 

obsah výučby za aktívnej podpory KOJV- Konfuciova trieda 

 zvyšovať konkurencieschopnosť fakulty v európskom a v svetovom výskumnom a vzdelávacom 

priestore prostredníctvom participáciu fakulty na medzinárodných vzdelávacích a výskumných 

aktivitách, propagačných podujatiach, vzdelávacích veľtrhoch a iných. 

 podporovať vysokoškolské vzdelávanie a spoluprácu s praxou v kontexte mobility študentov a 

pracovníkov fakulty 

 aktívne vyhľadávať vhodné partnerské podniky pre mobility študentov za účelom stáže 

(predovšetkým študentov doktorandského štúdia) 

 odstrániť prekážky, ktoré bránia rozvoju spoločných diplomov a ďalší rozvoj spoločných a 

dvojitých diplomov, zlepšenie vzájomného uznávania kreditov a diplomov 

 rozvinúť inovatívne modely digitálneho vzdelávania ako nástroja na doplnenie 

internacionalizácie vysokoškolského vzdelávania 

 posilniť medzinárodnú interaktívnosť študentov 

 naďalej podporovať existujúce členstvá v zahraničných asociáciách a vytvárať podmienky pre 

vstup fakulty resp. jej pracovníkov do medzinárodných asociácií a odborných združení. 

 naďalej propagovať štúdium na fakulte 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 

 v oblasti PR pokračovať vo filozofii fakulty, ktorá  je postavená na pilieroch komunikačného 

mixu ako osobná komunikácia- PRIAMY KONTAKT, REKLAMA, NOVÉ TRENDY 

V MARKETINGOVEJ KOMUNIKÁCII“ 

 organizovať pre uchádzačov a ich rodičov  v priestoroch fakulty Dni otvorených dverí  

 organizovať pre partnerské stredné školy FEM “Dni Vysokoškoláka”, „ Deň kreativity“, ktorých 

benefitom je, že stredoškolák má príležitosť byť jeden celý deň v koži vysokoškoláka a aktívne 

sa zapojiť do riešenia prípadových štúdií 

 cestovať  priamo za študentmi stredných škôl po celom Slovensku „ Výjazdové DOD“  

 naďalej efektívne využívať moderné spôsoby a formy prezentácie fakulty prostredníctvom 

sociálnych sietí - Facebook, Instagram, YouTube ako aj cez vlastnú mobilnú aplikáciu FEM  

 organizovanie podporných a benefičných aktivít pre zvýšenie povedomia o fakulte – Vianočný 

deň, Študent Fest 

 naďalej úzko spolupracovať s PR teamom, ktorý pozostáva z našich študentov a spolupodielať 

sa na zlepšení informovanosti študentov FEM prostreníctvom aktivít: „ Týždenník FEM“, „ 

Hodina otázok a odpovedí“, E-športový event“, „ Súťaže pre FEMkárov“, „ Spoznaj svojho 

pedagóga“, „ Spoznaj študentov FEM“. 

 

Personalistika a technický rozvoj 

 zabezpečiť priaznivé podmienky pre rozvoj ľudských zdrojov na fakulte, 



 vytvárať motivačné prostredie pre zamestnancov fakulty prostredníctvom na výkony viazaných 

mimoriadnych odmien a osobného ohodnotenia, 

 zabezpečiť kontinuitu náročnosti pri prijímaní nových zamestnancov, ich výbere na príslušné 

pracovné pozície a stabilizácie ich pracovného vzťahu k fakulte, 

 optimalizovať vekovú a kvalifikačnú štruktúru tak, aby bola zabezpečená kontinuita vedecko-

pedagogických generácií a aby boli zabezpečené všetky predpoklady na kvalitné plnenie 

poslania fakulty, 

 vytvoriť miesta post doktorandského štúdia na vybraných pracoviskách fakulty, 

 vytvárať podmienky na intenzívne plnenie kritérií kvalifikačného postupu v zmysle , 

 pri obsadzovaní funkčných miest profesorov, docentov a odborných asistentov dôsledne 

zohľadňovať plnenie kritérií v zmysle Všeobecných kritérií na obsadzovanie miest profesorov, 

docentov a odborných asistentov a konkrétnych podmienok na obsadzovanie miest 

profesorov, docentov a odborných asistentov na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v 

Nitre, 

 zabezpečiť vzdelávanie zamestnancov v oblasti získavania, prehlbovania, zdokonaľovania, 

overovania profesijných kompetencií, ich využívania a hodnotenia. 

 revidovať potrebu pedagogických aj nepedagogických zamestnancov s ohľadom na počet 

študentov, odučených hodín, výskumnú aktivitu a efektivitu vynaložených prostriedkov, 

 zabezpečiť vylepšenie priestorového a materiálno-technického vybavenia prednáškových 

miestností, cvičební a jednotlivých pracovísk, 

 zatraktívnenie prostredia a okolia fakulty – vytváranie pracovných a relaxačných zón –zriadiť 

Work & Relax zónu pre pracujúcich študentov, startupistov, študijné kolektívy a vybudovať 

vonkajšiu oddychovú zónu. 

 

Spolupráca s praxou 

 zvyšovať účasť odborníkov z praxe na vzdelávacom procese v podobe výberových prednášok, 

cvičení a workshopov - výberové prednášky a iné aktivity, ktoré pomáhajú spropagovať FEM 

ako dôležitého partnera pre podnikateľské subjekty, 

 organizovať špeciálne aktivity zamerané na rozvoj kompetencií pre lepšie uplatnenie 

študentov a absolventov na trhu práce – ide o jednorazové aktivity uskutočňované 

spoločnosťami na podporu zvýšenia kompetencií, kde sa prezentujú rôzne praktické techniky, 

metódy a spôsoby, ktoré sa používajú v danej spoločnosti (SAS Analytics Day, IBM Partnership 

Day, Deloitte College, Nestlé Day, Prazdroj Day a pod.), 

 poskytovanie odborných praxí, stáží a exkurzií pre študentov a zvyšovanie praktických 

kompetencií mimo fakulty u externých partnerov - význam spočíva najmä v zvýšení praktických 

kompetencií študentov, ktoré môžu v budúcnosti využívať (IBM Job Shadowing, PwC 

Experience, DOD Plzeňský Prazdroj), 

 v oblasti povinnej odbornej praxe zflexibilniť prax študentov, aby ju nemuseli realizovať na 

konci semestra resp. počas skúškového obdobia, ale aby mohli prax vykonávať počas celého 

semestra a ponúkať BZ a VPP ako subjekty, kde môžu študenti realizovať prax, 

 neustále dohliadať na to, aby študenti praxovali v odbore, ktorý študujú, 

 priama participácia externých spoločností na študijných programoch - tvorba a realizácia 

študijných programov resp. zavedenie nových predmetov, resp. inováciu súčasných, ktoré 

externí partneri zabezpečia aj po personálnej stránke (LIDL Retail Academy) – hľadanie 

stabilných partnerov pre jednotlivé študijné programy, 

 podpora výskumných aktivít fakulty partnermi z externého prostredia, 



 podpora PR aktivít fakulty partnermi z externého prostredia, 

 zveľaďovanie priestorov fakulty v súčinnosti s partnermi z externého prostredia, 

 posilniť spoluprácu s BZ a VPP pri poskytovaní praxe študentom, exkurziách a ďalších 

činnostiach, 

 rozšírenie portfólia partnerov fakulty o nové subjekty, 

 podnietiť väčšiu zaangažovanosť u všetkých zamestnancov ohľadne realizácie komerčných 

projektov. 

 


