
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dlhodobý zámer FEM SPU v Nitre  

na roky 2022-2028 

 
.  



Dlhodobý zámer FEM SPU v Nitre 

 

 str. 2 

Vypracovanie Dlhodobého zámeru Fakulty ekonomiky a manažmentu na roky 2022-2028 Slovenskej 
poľnohospodárskej univerzity v Nitre (ďalej len FEM SPU v Nitre) vychádza z požiadaviek Dlhodobého 
plánu rozvoja Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, analýzy súčasného stavu na FEM SPU v 
Nitre, ako aj požiadaviek na vzdelávaciu a výskumnú činnosť fakulty, projektovú činnosť a spoluprácu s 
praxou. 
Vyjadruje postavenie a identitu Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, definuje víziu a poslanie 
fakulty, strategické ciele, opatrenia a nástroje na ich dosiahnutie pre jednotlivé aktivity fakulty. Dotýka sa 
najmä aktivít fakulty v oblasti hlavného poslania – vzdelávania, vedy, výskumu a transferu poznatkov do 
praxe, medzinárodných vzťahov, internacionalizácie a poradenstva a aktivít plniacich tretiu úlohu fakulty 
ako kľúčových oblastí. Je doplnený o sociálnu starostlivosť o študentov a zamestnancov a oblasti 
podporujúce plnenie cieľov a úloh hlavných činností. Nemenej dôležitou oblasťou je zveľaďovanie a rozvoj 
vlastného majetku a jej súčastí.  
Zámerom FEM SPU v Nitre je zabezpečiť ďalší rozvoj fakulty, aby sa vyhovelo najvyšším normám 
pedagogického procesu, požiadavkám vedeckovýskumnej činnosti, ako aj praxe v súlade s Etickým 
kódexom SPU v Nitre. Cieľom fakulty je zabezpečiť kvalitnú výučbu na všetkých stupňoch štúdia, 
zabezpečiť kvalitu pedagógov, podporovať internacionalizáciu, nadväzovanie nových kontaktov doma i v 
zahraničí a participovať na domácich a zahraničných projektoch, podávať kvalitné vedecko-výskumné 
výkony, ktoré sa prejavia v pozitívnom hodnotení fakulty v akreditačných procesoch, nezávislých 
hodnoteniach ako aj v pozitívnom mediálnom obraze a vnímaní na Slovensku a v zahraničí. 
 
 
Dlhodobý zámer rozvoja FEM SPU v Nitre definuje nasledujúce strategické oblasti:  

 zabezpečenie kvality a rozvoj ľudských zdrojov, 

 internacionalizácia, 

 rozmanitosť a dostupnosť, 

 uplatniteľnosť absolventov, spoločenská úloha a imidž, 

 relevantný a kvalitný výskum, vývoj a inovácie, 

 efektívne financovanie a rozvoj infraštruktúry. 
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1. POSLANIE FEM SPU V NITRE  

 
FEM SPU v Nitre, založená na tradičných hodnotách a dlhej histórii, predstavuje modernú súčasť 

vzdelávacieho systému a výskumnej základne zohľadňujúc nové trendy a inovácie. Poslaním FEM SPU 

v Nitre je neustále implementovanie inovácií a poskytovanie kvalitného vzdelávania a zabezpečenie 

vedeckej integrity. FEM SPU v Nitre rozvíja kvalitu uskutočňovaných študijných programov a súvisiacej 

tvorivej činnosti v študijnom odbore Ekonómia a manažment prostredníctvom študijných programov 

na bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom stupni vysokoškolského vzdelávania. FEM SPU v Nitre 

je súčasťou európskeho vzdelávacieho priestoru a spoločného európskeho výskumného priestoru 

s cieľom rozvíjať významnú medzinárodnú úroveň tvorivej činnosti. Zároveň predstavuje priestor pre 

široké odborné zázemie v oblasti  celoživotného vzdelávania a praxe.  

 

 

 

Učenie. Inovácie. Angažovanosť. 

Inšpirovaní našou  históriou a poháňaní snahou o inovácie je kvalitné vzdelávanie a vedecká integrita 

prostriedkom pre našu angažovanosť v spoločnosti. SPU rozvíja kvalitu uskutočňovaných študijných 

programov a súvisiacej tvorivej činnosti v študijných odboroch: biológia, biotechnológie, ekonómia 

a manažment, poľnohospodárstvo a krajinárstvo, potravinárstvo a strojárstvo na všetkých stupňoch 

a formách vzdelávania. SPU je súčasťou európskeho vzdelávacieho priestoru a spoločného európskeho 

výskumného priestoru s cieľom rozvíjať významnú medzinárodnú úroveň tvorivej činnosti. SPU, ako 

koherentná inštitúcia, poskytuje široké odborné zázemie pre celoživotné vzdelávanie a prax.  
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2. VÍZIA FEM SPU V NITRE 

 
 

Vízia FEM SPU v Nitre je zhrnutá v troch slovách 

F – flexibilta:  fakulta pružne reaguje na potreby rozvoja a prípravy pracovnej sily 

a zároveň podporuje sociálny, ekonomický a intelektuálny rozvoja. 

E - excelentnosť:  hľadá nové inovatívne riešenia aktuálnych problémov  vo 

vzdelávaní, vede a výskume 

M - multikultúra:  spája vzdelanie a kultúry viacerých národov 
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3. HODNOTY FEM SPU V NITRE 

 
 
 
 
 
Fakulta implementuje hodnotový systém nastavený na úrovni univerzity. Ako fakulta, zaoberajúca sa 
„hodnotami“ vyjadrenými financiami,  o to viac vníma dôležitosť aplikácie aspektov etiky a mravnosti. 
Transparentnosťou  podporí akademickú integritu, stabilitou výkonov fakulta prispeje  k excelentným 
výsledkom univerzity, objektivitou posudzovania sa FEM pridáva ku zodpovednému jednaniu, empatiou 
prejaví úctu vo vzťahu k okolitému svetu,  konkurencieschopnosťou podporí univerzitu v inováciách. 
Nestranným pohľadom uplatní kritické myslenie.   
Tieto atribúty fakulta nielen deklaruje vo svojej tvorivej činnosti. Tieto hodnoty chce vnášať do 
každodennej práce  vo forme budovania  zdravého pracovného prostredia, vystavania hodnotového 
systému formujúceho zamestnanca reprezentujúceho fakultu  svojím osobným vystupovaním v rámci 
vnútorných aj vonkajších medziľudských  vzťahov. 
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4. ZÁKLADNÉ FAKTY O FEM SPU V NITRE 

 

Rok založenia: 1959 

Počet študentov: 1668 študentov  z toho 1474 v dennej a 194 v externej forme štúdia 

Bakalárske študijné programy:  

 ekonomika podniku 

 kvantitatívne metódy v ekonómii 

 manažment podniku 

 medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami 

 obchodné podnikanie 

 účtovníctvo 
Inžinierske študijné programy:    

 ekonómia a manažment  ekonomika podniku 

 kvantitatívne metódy v ekonómii 

 medzinárodná ekonomika a rozvoj 

 manažment podniku 

 agrárny obchod a marketing 
Doktorandské študijné programy: 

 ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva 

 ekonomika a manažment podniku  

 agrárny obchod a marketing 
 

Počet pedagógov: 88 z toho 8 profesorov a 30 docentov 

Ústavy: 

 Ústav marketingu, obchodu a sociálnych štúdií) 

 Ústav hospodárskej politiky a financií  

 Ústav ekonomiky a manažmentu  

 Ústav účtovníctva a informatiky  

 Ústav štatistiky, operačného výskumu a matematiky  

Počet projektov: 61 z toho 23 výskumných a 21vzdelávacích projektov 

Počet posluchární: 3 

Počet cvičební: 21 z toho 7 počítačových cvičební   
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5. GLOBÁLNE VÝZVY  
 
 
Organizácia spojených národov (OSN) v roku 2015 prijala dokument, ktorý sa stal známym ako Agenda 

2030.  Nová agenda, platná pre roky 2015 – 2030, stanovuje komplexné ciele pre všetky krajiny vo svete. 

V rámci dokumentu bolo definovaných 17 hlavných globálnych cieľov, ktorých naplnením by sa mala 

zabezpečiť transformácia súčasného stavu na princípoch udržateľnosti. Udržateľnosti založenej na 

politickej kultúre a pravidlách, ekonomickej/hospodárskej kultúre a pravidlách a všetkých s tým 

súvisiacich „politikách a pravidlách“. Predchádzajúca dekáda ukázala, že globálne rozvojové ciele 

prepojené s potravinovou bezpečnosťou, znižovaním chudoby, vzdelávaním, zdravím a mierom, je 

možné dosiahnuť len podporením dobrého spravovania spoločnosti. Ciele udržateľného rozvoja sa 

zameriavajú na kvalitu, nielen kvantitu dosiahnutých indikátorov, a na komplexný, nie čiastkový, prístup 

pri ich dosahovaní. Akademické inštitúcie majú v spomínanom procese zásadnú pozíciu. 

FEM SPU v Nitre realizáciou svojich hlavných činností (vzdelávanie, veda a výskum) a tiež plnením tzv. 

tretej misie (rozvoj) sa bude snažiť, či už priamo alebo nepriamo, prispievať takmer ku všetkým cieľom 

udržateľného rozvoja v súlade s Dlhodobým zámerom SPU v Nitre, kde sú podrobne definované globálne 

ciele.  
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6. STRATEGICKÉ CIELE 

 

 

Strategickými cieľmi FEM SPU v Nitre sú: 

 Zabezpečenie kvality vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov, 

 Internacionalizácia vzdelávania, 

 Rozmanitosť a dostupnosť, 

 Uplatniteľnosť absolventov, spoločenská úloha a pôsobenie FEM SPU v Nitre 

 Relevantný a kvalitný výskum, vývoj a inovácie 

 Efektívne financovanie a rozvoj  infraštruktúry 

 

 

6.1 ZABEZPEČENIE KVALITY VZDELÁVANIA A  ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV 

 

Základný strategický cieľ: 

Poskytovať kvalitné a široko dostupné vzdelávanie spĺňajúce najvyššie medzinárodné štandardy, 

orientované na potreby hospodárskej a spoločenskej praxe.  

 

Rozvíjať a skvalitňovať ľudské zdroje fakulty na všetkých úrovniach. 

 

Parciálne ciele: 

 Implementácia procesov vnútorného systému kvality. 

 Implementácia politiky kvality vzdelávania  a tvorivých činností. 

 Rozvoj a zlepšovanie kvality ponúkaného vzdelávania. 

 Implementácia inovatívnych vzdelávacích metód a postupov. 

 Rozvoj synergií medzi vzdelávaním, výskumom a praxou. 

 Zavádzanie interdisciplinárneho vzdelávania. 

 Akreditácia profesijných študijných programov.  

 Skvalitnenie kariérneho poradenstva. 

 Podpora talentovaných študentov. 

 Transparentnosť výberových konaní a systém hodnotenia zamestnancov. 

 

Nástroje: 

 Dôsledne dodržiavať a rozvíjať štandardy vnútorného systému zabezpečovania kvality 

vzdelávania, vrátane samohodnotenia tohto procesu. 

 Poskytovať vzdelávanie na všetkých stupňoch štúdia odborne kvalifikovanými učiteľmi, ktorí sú 

aktívni vo výskume, umení a ďalšej tvorivej činnosti. 

 Dôsledne prepojiť tvorivú činnosť so vzdelávaním v každom študijnom odbore, v ktorom SPU 

poskytuje vzdelávanie. 

 Reagovať na meniace sa predpoklady na štúdium uchádzačov a posilňovať princíp konverzných 

študijných programov. 

 Inštitucionalizovať systém podpory študentov so špecifickými potrebami. 
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 Digitalizovať vzdelávací proces, vrátane rozširovania ponuky e-learningu. 

 Posilniť dostupnosť výučby jazykov, vrátane výučby slovenského jazyka pre cudzincov. 

 Posilniť informačnú bezpečnosť študentov a pracovníkov univerzity. 

 Rozvíjať digitálne zručnosti pracovníkov univerzity. 

 Dobudovať Univerzitné poradenské a podporné centrum ako nástroj pre rozvoj prenositeľných 

spôsobilostí študentov a mladých vedeckých pracovníkov. 

 Systematicky zabezpečovať kvalitu vo vzdelávacích programoch. Zvýšiť efektívnosť systému 

interného hodnotenia, spätnej väzby a nápravných  opatrení. 

 Vybudovať jednotnú univerzitnú komunikáciu a marketing s možnosťou individuálneho prístupu 

fakúlt. 

 Zaviesť princípy Európskej charty výskumných pracovníkov a Kódexu správania pre nábor 

výskumných pracovníkov do praxe SPU. 

 Vypracovať všeobecné zásady a konkrétne podmienky pre obsadzovanie funkčných miest. 

 Zosúladiť princíp hodnotenia výkonov vysokoškolských učiteľov a vedeckovýskumných 

pracovníkov. 

 Zosúladiť kritériá pre habilitácie a inaugurácie so štandardmi Slovenskej akreditačnej agentúry 

pre vysoké školstvo a dôsledne ich uplatňovať. 

 Rozvíjať podporné schémy pre rozvoj talentov (Grantová agentúra  SPU, Grantová agentúra  

FEM SPU, Challenge fund). 

 Podporovať mladých pracovníkov vo výskume a vývoji. 

 Podporovať na úrovni fakulty efektívny systém zamestnanosti cez sledovanie štandardov 

výkonov (pedagogických, výskumných, tvorivých). 

 
Ukazovatele: 

STRATEGICKÁ 
OBLASŤ 

PODOBLASŤ MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ / INDIKÁTOR 

Zabezpečenie 
kvality 
vzdelávania 
 
a rozvoj 
ľudských 
zdrojov 

Kvalita 
vzdelávania 

počet ponúkaných študijných programov 

počet ponúkaných študijných programov zabezpečovaných viacerými fakultami 
univerzity 

počet ponúkaných študijných programov zabezpečovaných v spolupráci s inými 
fakultami v SR 

počet uchádzačov o štúdium v príslušnom akademickom roku 

podiel študentov prvého roka štúdia, ktorí predčasne ukončili štúdium v štruktúre podľa 
dôvodu k príslušnému pôvodnému počtu študentov 

miera predčasného ukončenia štúdia v ďalších rokoch štúdia 

počet záverečných prác vedených vedúcim záverečnej práce 

miera spokojnosti študentov s kvalitou výučby a učiteľov 

pomer počtu študentov a učiteľov 

počet odhalených akademických podvodov, z toho počet plagiátov 

podiel zapísaných študentov zo všetkých uchádzačov o štúdium 

počet absolventov 

Rozvoj 
ľudských 
zdrojov 

rozsah podpory a služieb kariérneho poradenstva 

počty všetkých učiteľov na funkčnom mieste profesor, docent, odborný asistent, 
asistent, lektor, ostatní 

počet schválených návrhov na udelenie titulu profesor a docent  vo vedeckej rade  
v bežnom roku 



Dlhodobý zámer FEM SPU v Nitre 

 

 str. 10 

STRATEGICKÁ 
OBLASŤ 

PODOBLASŤ MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ / INDIKÁTOR 

počet učiteľov s vedecko-pedagogickým titulom, vedeckou hodnosťou a vedeckou 
kvalifikáciou 

vek učiteľov študijného programu zabezpečujúcich profilové predmety (priemerný vek) 

počet študentov a zamestnancov využívajúcich psychologické a kariérne poradenstvo 

podiel žien na celkovom počte učiteľov 

podiel výskumníkov k celkovému počtu učiteľov 

podiel učiteľov absolventov inej vysokej školy k celkovému počtu učiteľov 

podiel postdoktorandov k celkovému počtu výskumných pracovníkov 

počet schválených návrhov na udelenie vedeckých kvalifikačných stupňov IIa a I  
v bežnom roku  

 
6.2 INTERNACIONALIZÁCIA 

 

Základný strategický cieľ: 

Posilniť úroveň internacionalizácie univerzity rozvojom medzinárodnej spolupráce na všetkých úrovniach 

vzdelávacieho a výskumného procesu a nadobudnutím  a posilnením  medzinárodných vplyvov v celom 

spektre činností univerzity  vrátane partnerskej spolupráce. 

 

Parciálne ciele: 

 Rozšírenie akademickej mobility prichádzajúcich aj vyslaných študentov. 

 Posilnenie medzinárodnej dimenzie vzdelávania. 

 Rozvoj medzinárodných partnerstiev a konzorcií. 

 Rozširovanie projektov s medzinárodnou participáciou. 

 Vytváranie postdoktorandských pracovných miest pre vedcov zo zahraničia. 

 Odstraňovanie bariér pre zamestnávanie odborníkov zo zahraničia. 

 

Nástroje: 

 Zvýšenie medzinárodnej výmeny študentov a výskumných pracovníkov, najmä počtu 

prichádzajúcich na FEM SPU v Nitre. 

 Rozvoj ponuky študijných programov v cudzích jazykoch vrátane vytvárania nových spoločných 

študijných programov v spolupráci s vysokými školami v zahraničí, vrátane tvorby digitálneho 

obsahu.  

 Posilnenie pozitívneho vnímania FEM SPU v Nitre ako destinácie pre mobilitu študentov 

a výskumných pracovníkov. 

 Posilňovať mechanizmy umožňujúce študentom a zamestnancom absolvovať časť štúdia alebo 

stáž v zahraničí a posilňovať aktivity podporujúce rozvoj zručností študentov doktorandského 

štúdia potrebných na zapojenie do medzinárodných projektov a medzinárodného výskumu. 

 Urýchliť proces digitalizácie programu Erasmus+ postupným zavádzaním nástrojov Erasmus 

Without Paper (EWP). Okrem už využívaného Online Learning Agreement (OLA) digitalizovať 

proces uzatvárania zmlúv. 
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 Podporovať zmiešané akademické (blended) mobility študentov a zamestnancov 

(prichádzajúcich i odchádzajúcich) v rámci všetkých mobilitných schém, grantových programov 

a medziuniverzitných partnerstiev.  

 Zabezpečiť efektívny presun internacionalizácie do online  priestoru do úrovne  

E- Internacionalizácie, čo si vyžaduje prípravu nových koncepcií efektívnej online komunikácie 

v medzinárodnom prostredí, inováciách a v online vzdelávaní. 

 Podporovať a motivovať študentov k virtuálnym výmenám v rámci programu Erasmus+, aj 

prostredníctvom konceptu „mobility windows“. 

 Rozvíjať inovatívne modely digitálneho vzdelávania ako nástroja na doplnenie internacionalizácie 

vysokoškolského vzdelávania s partnerskými inštitúciami. 

 Úspešne implementovať projekt Európskej Univerzity INVEST. 

 Zintenzívniť aktivity v oblasti programu Erasmus +, schémy ICM, strategické partnerstvá. 

 Zviditeľnenie a propagácia FEM SPU v Nitre ako atraktívneho partnera a destinácie pre študentov 

a výskumných pracovníkov, prezentácia potenciálu spolupráce v oblasti vysokoškolského 

vzdelávania, vedy a výskumu. 

 Systematicky využívať nástroje na získanie kvalitných študentov, definovať teritóriá a využívať 

možnosti vzdelávacích veľtrhov. 

 Dodržiavanie podmienok medzinárodných zmlúv a plnenie ich záväzkov. 

 Podpora prijímania študentov z tretích krajín. 

 Kvalitu internacionalizácie vzdelávania naďalej podporovať  cez double degree a join degree 

programy, ktoré predstavujú systémové opatrenie s dlhodobým efektom v danej oblasti.    

 Nasledovať Európske platformy pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj, prostredníctvom ktorej 

môžu učitelia komunikovať, vymieňať si skúsenosti, nájsť si príležitosti na profesijný rozvoj a 

spoluvytvárať medzinárodné projekty.  

 Posilňovať medzinárodnú interaktívnosť študentov doktorandského štúdia aktívnou participáciou 

na medzinárodných konferenciách a odborných sympóziách. 

 Implementácia medzinárodných aspektov do domácich študijných programov 

(„internacionalizácia doma“) 

 Naďalej podporovať existujúce členstvá v zahraničných asociáciách a vytvárať podmienky pre 

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

 Využitie nových technológií na vzájomné vzdelávanie „naprieč svetom“ od MOOCs/Moodle cez 

virtuálnu mobilitu až po COIL („Collaborative Online International Learning“). 

 
Ukazovatele: 
STRATEGICKÁ 
OBLASŤ 

PODOBLASŤ MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ / INDIKÁTOR 

Internacionalizácia  

Vzdelávanie 

počet ponúkaných študijných programov v inom ako slovenskom jazyku 

počet uchádzačov o štúdium v príslušnom akademickom roku s iným ako 
slovenským občianstvom 

počet študijných programov s medzinárodnou akreditáciou 

počet študijných programov zabezpečovaných v spolupráci so zahraničnými 
univerzitami (spoločné študijné programy) 

podiel zahraničných študentov z celkového počtu študentov 

Mobility 
študentov 

podiel vyslaných študentov na mobility do zahraničia z celkového počtu 
študentov 
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počet prijatých študentov na mobility zo zahraničia v príslušnom akademickom 
roku 

Mobility 
zamestnancov 

počet prijatých učiteľov na mobility zo zahraničia v príslušnom akademickom 
roku 

počet vyslaných učiteľov na mobility do zahraničia v príslušnom akademickom 
roku 

počet postdoktorandov zo zahraničia v príslušnom akademickom roku 

Partnerstvá 
počet aktívnych medzinárodných partnerských zmlúv 

počet odborných a vedeckých podujatí organizovaných na FEM SPU v Nitre 

 
 
6.3 ROZMANITOSŤ A DOSTUPNOSŤ 

 

Základný strategický cieľ: 

Vytvoriť prostredie medzinárodne otvorené a motivujúce, podporujúce kariérny rast so zameraním na 

výstupy tvorivej činnosti a výsledky vzdelávania. Na akademickej pôde vytvárať atmosféru partnerstva, 

vzájomného rešpektu a úcty s dodržiavaním akademickej etiky. 

 

Parciálne ciele: 

 Implementácia akademickej etiky. 

 Stimulovanie rozvoja a kreativity študentov a zamestnancov. 

 Opatrenia pre zvýšenie inkluzívnosti univerzitného prostredia. 

 Skvalitnenie podmienok štúdia pre študentov so špecifickými potrebami. 

 Implementácia politiky sociálnych a ekonomických činností. 

 Podpora kariérneho rastu a prístupu k poradenstvu, stabilita zamestnania najmä u žien. 

 

Nástroje: 

 Zosúladiť politiky etiky zamestnanca a etiky študenta v prostredí SPU. 

 Podporovať rovnosť príležitostí vo vzdelávacom procese pre sociálne slabšie a marginálne 

skupiny systémom štipendií. 

 Podieľať sa na rozvoji poradenského centra pre študentov so špecifickými potrebami, rozšíriť 

psychologické poradenské služby pre študentov i zamestnancov, rozvíjať kariérne poradenstvo. 

 Podieľať sa na zlepšovaní pracovných podmienok, ktoré podporia tvorivý potenciál a osobnostný 

a odborný rast zamestnancov na FEM SPU v Nitre. 

 Zabezpečenie osobitných podmienok na vykonanie študijných povinností študentov so 

špecifickými potrebami bez znižovania požiadaviek na študijný výkon. 

 Vytvorenie všeobecne prístupného akademického prostredia, zlepšovanie prístupnosti študijných 

programov, služieb, aktivít pre čo najširší okruh študentov, zabezpečenie bezbariérového 

prístupu k informáciám potrebným k štúdiu a k akademickému informačnému systému, 

odstraňovanie existujúcich bariér, predchádzanie tvorbe nových bariér a kompenzovanie 

dôsledkov bariér akademického prostredia. 

 Zabezpečenie finančných prostriedkov na vytváranie primeraných podmienok pre štúdium 

študentov so špecifickými potrebami. 

 Vytváranie podmienok prijímacieho konania tak, aby boli inkluzívne a aby zaručovali rovnaké 

príležitosti každému uchádzačovi. 
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 Uspokojovanie sociálnych potrieb študentov a pracovníkov fakulty (napr. detský kútik)    

 
Ukazovatele: 
STRATEGICKÁ 
OBLASŤ 

PODOBLASŤ MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ / INDIKÁTOR 

Rozmanitosť a 
dostupnosť 

Akademická 
etika 

počet porušení etického kódexu študentov a zamestnancov 

počet podaných podnetov od študentov a od zamestnancov 

Inklúzia 

počet riešených konaní v súvislosti s intoleranciou a diskrimináciou 

miera spokojnosti študentov so špeciálnymi potrebami 

počet študentov so špecifickými potrebami v jednotlivých študijných odboroch 

 
 

6.4 UPLATNITEĽNOSŤ ABSOLVENTOV, SPOLOČENSKÁ ÚLOHA A PÔSOBENIE FEM SPU V 

NITRE  

 

Základný strategický cieľ: 

Využívaním najnovších vedeckých poznatkov, skúseností a praktických zručností pri poskytovaní služieb 

subjektom hospodárskej a spoločenskej praxe prispievať k inováciám a tým aj k zlepšovaniu kvality života 

v spoločnosti. Prispievať k rozvoju podnikateľského ducha mladej generácie a k zlepšovaniu 

kvalifikačných predpokladov v rámci celoživotného vzdelávania. Vytvárať podmienky pre integrovaný 

a udržateľný rozvoj v regióne. 

Pripraviť absolventov FEM na kvalitnú kariéru a ich osobnostný rast. Využívaním najnovších vedeckých 

poznatkov, skúseností a praktických zručností pri poskytovaní služieb subjektom hospodárskej a 

spoločenskej praxe prispievať k inováciám a tým aj k zlepšovaniu kvality života v spoločnosti. Prispievať 

k rozvoju podnikateľského ducha mladej generácie a k zlepšovaniu kvalifikačných predpokladov v rámci 

celoživotného vzdelávania. Vytvárať podmienky pre integrovaný a udržateľný rozvoj v regióne a na 

národnej úrovni 

 

 

Parciálne ciele: 

 Posilnenie vplyvu FEM SPU v Nitre na miestnej, národnej aj medzinárodnej úrovni. 

 Posilnenie a skvalitnenie ponuky kurzov celoživotného vzdelávania. 

 Posilnenie spolupráce s partnermi z ekonomického, sociálneho a kultúrneho prostredia. 

 Zapojenie absolventov FEM SPU v Nitre do vzdelávacieho a inovatívneho procesu rozvoja. 

 Rozvoj spolupráce so strednými školami a podnikateľskou sférou. 

 Budovanie vplyvu FEM SPU v Nitre na komunitný rozvoj. 

 Zvyšovať uplatnenie absolventov v hospodárskej a výskumnej praxi. 

 

Nástroje: 

 Zintenzívniť spoluprácu so samosprávami,  subjektami z podnikateľskej sféry, ostatnými 

vysokými školami a výskumnými inštitúciami. 

 Rozvíjať aktivity pre verejnosť, samosprávu, komunitný rozvoj.  

 Rozvíjať ponuku vzdelávacích programov celoživotného vzdelávania s ohľadom na aktuálne 

potreby praxe vo väzbe na zamestnávateľov v SR. 
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 Podieľať sa na ponuke a organizovaní štúdia akreditovaných i neakreditovaných programov 

celoživotného vzdelávania a programov Univerzity tretieho veku. 

 Zabezpečiť, aby fakulty a jej súčasti pružne reagovali ponukou študijných programov na potreby 

hospodárstva a spoločnosti. 

 Pre potreby zisťovania požiadaviek zamestnávateľov uskutočňovať pravidelné stretnutia 

s externými partnermi praxe. 

 Pravidelne zisťovať spätnú väzbu od zamestnávateľov na úroveň vzdelávacieho procesu, 

štruktúru vzdelávacích plánov a pripravenosti absolventov FEM. 

 Implementovať zistené informácie od zamestnávateľov do vzdelávacieho procesu na FEM. 

 Poskytovať absolventom a priaznivcom fakulty pravidelné informácie o dianí na fakulte 

prostredníctvom elektronických kanálov a možnosti poskytovania spätnej väzby. 

 Zapájanie absolventov do vzdelávacieho procesu. 

 Propagovať ponuku možností a expertíz výskumných pracovísk a laboratórií v domácom aj 

zahraničnom prostredí. 

 Zvyšovanie inovatívneho podnikania v regióne. 

 Zabezpečiť širšiu ponuku aktivít zameraných na podporu vlastných podnikateľských aktivít 

študentov a absolventov FEM 

 Koncepcia spolupráce so strednými školami. 

 Vytvorenie partnerstiev na báze fungujúceho magického trojuholníka: stredné školy – FEM - prax 

 Podieľať sa na prevádzkovaní potravinového inkubátora a kreatívneho centra ako priestoru pre 

štart podnikania. 

 Posilňovať transfer technológií do praxe a komercializácia tvorivej činnosti. 

 Formalizovať strategické partnerstvá s podnikmi. 

 Zabezpečovať poradenskú činnosť pre subjekty externého prostredia. 

 
 
Ukazovatele: 
STRATEGICKÁ 
OBLASŤ 

PODOBLASŤ MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ / INDIKÁTOR 

Uplatniteľnosť 
absolventov, 
spoločenská 
úloha 
a pôsobenie FEM 
SPU v Nitre v 
regióne 

Celoživotné 
vzdelávanie 

počet akreditovaných kurzov celoživotného vzdelávania 
 

počet podujatí pre absolventov 

Spolupráca s 
praxou 

počet uzatvorených zmlúv o spolupráci s praxou 

počet projektov s praxou a inými inštitúciami 

počet výberových prednášok 
 

počet špeciálnych spoločných podujatí za účasti partnerov z praxe 

počet predmetov zabezpečovaných v spolupráci s externými partnermi 

Uplatniteľnosť 
absolventov 

miera uplatniteľnosti absolventov FEM SPU v Nitre/študijného programu 

miera spokojnosti zamestnávateľov s dosahovanými výstupmi vzdelávania 
študijného programu 
 

miera spokojnosti absolventov s prípravou na trh práce 

Spoločenská 
úloha 
a komunitný 
rozvoj 

počet vedeckých a odborných podujatí  

počet aktivít a miera ich využitia pre verejnosť 

počet projektov financovaných od iných subjektov ako sú subjekty verejnej správy 
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6.5 RELEVANTNÝ A KVALITNÝ VÝSKUM, VÝVOJ A INOVÁCIE 
 

Základný strategický cieľ: 

Podporovať aplikovaný výskum s cieľom zapájať sa do projektov medzinárodného výskumného priestoru. 

Zabezpečovať bázu vedeckých poznatkov, postupov a praktických zručností v študijnom odbore: 

ekonómia a manažment. 

 

Parciálne ciele: 

 Implementácia politiky kvality vzdelávania  a tvorivých činností. 

 Zvýšenie kvality výskumu a jeho produktivity  harmonizáciou politiky vedy, výskumu a inovácií na 

FEM SPU v Nitre.  

 Tvorba výskumno-inovačného ekosystému v nosných vedných odboroch. 

 Zvýšenie schopnosti podieľať sa na získavaní projektovej podpory na národnej aj medzinárodnej 

úrovni. 

 Plnenie princípov otvorenej vedy. 

 Uplatňovanie princípov a posilňovanie kultúry vedeckej integrity na Slovensku. 

 

 

Nástroje: 

 Aktualizovať hodnotiaci proces, ktorý prepája kvalitu vzdelávania a tvorivej činnosti a prispieva 

ku koncentrácii excelentného vzdelávania a výskumných kapacít. 

 Pravidelné hodnotenie vedy a výskumu rešpektujúce ako individuálne, tak aj inštitucionálne 

výkony s orientáciou na kvalitu výstupov, oblasť posudzovania a dosah vplyvu každého výstupu. 

 Podporovať zapojenie výskumných kolektívov FEM SPU v Nitre do medzinárodných vedeckých 

konzorcií a do prestížnych európskych projektov. 

 Budovať inštitucionálnu spoluprácu v rámci výskumných a technicky orientovaných univerzít 

a SAV. 

 Podporovať spoluprácu s podnikmi a inými organizáciami výskumu a vývoja (Transformačné 

a inovačné konzorciá). 

 Podporovať interdisciplinárne excelentné tímy, tímy mladých vedeckých pracovníkov aj cez 

Grantovú agentúru SPU v Nitre a Grantovú agentúru FEM SPU v Nitre. 

 Zapájať sa do projektov výskumu a vývoja a inovácií financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ 

ako komplementarita už vybudovanej vedeckej infraštruktúry. (realizácia výskumu v 

novozriadených laboratóriách bioekonomiky a neuroekonomiky a spotrebiteľského rozhodovania 

vo vedecko-výskumnom centre AgroBioTec)h. 

 Podieľať sa na realizácií výskumu vo vybudovanom Laboratóriu spotrebiteľských štúdií. 

 Zabezpečiť prístup k výskumnému procesu na základe princípov otvorenej vedy a podpory 

Slovenskej akademickej federácie identít 

 Rozširovať aktivity spojené s popularizáciou vedy v spolupráci so základnými a strednými 

školami, širokou verejnosťou, odbornými profesijnými združeniami a komorami a pod. 
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Ukazovatele: 
STRATEGICKÁ 
OBLASŤ 

PODOBLASŤ MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ / INDIKÁTOR 

Relevantný 
a kvalitný 
výskum, vývoj 
a inovácie 

Publikácie a 
ohlasy 

počet publikačných výstupov učiteľov za ostatných 6 rokov v jednotlivých 
odboroch štúdia a kategóriách výstupov 

počet publikačných výstupov učiteľov, ktoré sú registrované v databázach Web 
of Science alebo Scopus za ostatných 6 rokov v jednotlivých odboroch 
uskutočňovaného štúdia a kategóriách výstupov 

počet publikačných výstupov študentov doktorandského štúdia, ktoré sú 
registrované v databázach Web of Science alebo Scopus za ostatných 6 rokov  
v jednotlivých odboroch uskutočňovaného štúdia a kategóriách výstupov 

počet ohlasov na publikačné výstupy učiteľov za ostatných 6 rokov 

počet ohlasov na publikačné výstupy učiteľov, ktoré sú registrované  
v databázach Web of Science a Scopus za ostatných 6 rokov 

počet vysoko citovaných publikácií autorov z SPU v databáze Highly Cited 
Researchers WOS 

počet výstupov tvorivej činnosti špičkovej medzinárodnej kvality podľa zvyklostí  
v odbore 

Projekty 

počet projektov z domácich grantových schém a iných súťažných zdrojov  
v problematike odboru 

počet projektov z medzinárodných grantových schém a iných súťažných zdrojov 
v problematike odboru 

výška získanej finančnej podpory z domácich grantových schém a iných 
súťažných zdrojov v problematike odboru 

výška získanej finančnej podpory z medzinárodných grantových schém a iných 
súťažných zdrojov v problematike odboru 

Patenty 
počet domácich patentov 

počet zahraničných patentov 

Doktorandské 
štúdium 

počet študentov 3. stupňa štúdia (PhD.) na školiteľa (priemerný a maximálny) 

počet študentov 3. stupňa štúdia (PhD.) v prislúchajúcom odbore habilitácií  
a inaugurácií 

počet školiteľov v odbore habilitačného a inauguračného konania???? Nie su 
tam žiadni školitelia 

počet výstupov študentov 3. stupňa štúdia (PhD.) v kategórii A+ a A v danom 
študijnom odbore 

 
6.6 EFEKTÍVNE FINANCOVANIE A ROZVOJ INFRAŠTRUKTÚRY 

 

Základný strategický cieľ: 

Dlhodobým plánovaním zabezpečiť finančnú udržateľnosť a rozvoj dostupnej infraštruktúry. Zabezpečiť 

efektívne a transparentné hospodárenie, aktivovať a optimalizovať využívanie existujúcich finančných 

prostriedkov v súlade s hľadaním nových možností financovania rozvoja fakulty.  

 

Parciálne ciele: 

 Zefektívnenie činností poradných orgánov dekana fakulty: Rady pre strategický rozvoj fakulty 

a Fakultná rada kvality FEM SPU v Nitre. 

 Skvalitnenie a zlepšenie dostupnosti výskumnej infraštruktúry. 

 Neustála obnova a rozvoj priestorov fakulty a vybavenia IKT. 

 Obnova a atraktívnosť priestorovej infraštruktúry. 

 Vytvárať motivujúce a kreatívne prostredie pre študentov v oblasti ich mimoškolských aktivít. 

 Podpora podnikateľskej činnosti a podporných aktivít na získavanie mimodotačných zdrojov. 
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Nástroje: 

 Posilniť transparentnosť vzťahov, kompetencií a zodpovednosti za hospodárenie na relevantných 

úrovniach riadenia. 

 V rozpise dotácie pokračovať v implementácii fakultných a medzifakultných projektov, uplatňovať 

viaczdrojové financovanie. 

 Skvalitňovať a dobudovávať výskumnú infraštruktúru a presadzovať multidisciplinárny prístup 

k napĺňaniu výskumných zámerov. 

 Koncepčne sa podieľať na dobudovaní a rozvoji už existujúcej výskumnej infraštruktúry 

akumulovanej najmä na excelentných pracoviskách a Výskumnom centre AgroBioTech. 

 Vlastníctvo nehnuteľného majetku univerzity využívať racionálne a prihliadať na jeho ekonomickú 

náročnosť. 

 Zabezpečiť kvalitné spracovanie a riadenie projektov v oblasti budovania a obnovy infraštruktúry 

a jej technického stavu. 

 Predložiť a implementovať projekty dlhodobého strategického výskumu, obnovy akademickej 

infraštruktúry (znižovanie energetickej náročnosti) a ďalšie projekty. 

 Podporovať získavanie finančných prostriedkov z externých zdrojov, najmä zo zahraničia. 

 Podieľať sa na budovaní Kreatívneho centrum SPU, Potravinového inkubátora 

a Coworkingového centra ako základu  inovačného rozvoja SPU. 

 Vypracovať skríning inovačného potenciálu, ktorého cieľom bude pripraviť komplexnú ponuku 
služieb a expertíznych činností pre prax. 

 Podieľať sa na vybudovaní Transferového centra SPU ako ochrany perspektívnych a komerčne 
využiteľných výsledkov výskumu. 

 Zabezpečiť prístup zamestnancov a študentov k informačným zdrojom a k najnovším 

softvérovým produktom pre vedu, výskum a vzdelávanie. 

 Neustále napredovať v záväzkoch v Digitálnej koalícií. 

 Pravidelne modernizovať výpočtovú, informačnú a komunikačnú infraštruktúru, vrátane 

Univerzitného informačného systému. 

 Podpora študentov v oblasti spoločenského života . 

 
Ukazovatele: 
STRATEGICKÁ 
OBLASŤ 

PODOBLASŤ MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ / INDIKÁTOR 

Efektívne 
financovanie 
a rozvoj 
infraštruktúry 

Efektívne 
financovanie 

hospodársky výsledok 

podiel iných ako dotačných zdrojov na príjmoch rozpočtu univerzity a jej fakúlt 

objem vlastných prostriedkov zapojených do realizácie projektov 

celkový ročný objem (nekapitálových) finančných zdrojov fakulty 

Infraštruktúra 

výška získanej finančnej podpory na rozvoj a infraštruktúru z fondov EÚ 

objem finančných prostriedkov vynaložených na modernizáciu informačných  
a komunikačných systémov 

podiel úžitkovej plochy nových alebo zrekonštruovaných priestorov 

podiel revitalizovaných plôch zelenej a modrej infraštruktúry 

Študentské 
aktivity a 
prístupy 

počet a výška financií na zabezpečenie študentskej záujmovej, športovej, 
umeleckej a inej mimoškolskej činnosti 

počet študentov zastúpených na rôznych úrovniach riadenia a implementácie 
vnútorného systému kvality 

počet študentských organizácií a záujmových združení pôsobiacich na SPU 

 


