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Úvod 

Prepojenie teoretických vedomostí s praktickými skúsenosťami patrí k neodmysliteľnej súčasti 

moderného vzdelávacieho procesu na univerzitách vo svete. Fakulta ekonomiky a manažmentu 

Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre každoročne pripravuje množstvo absolventov pre 

potreby praxe v atraktívnych študijných programoch, preto sa snaží realizovať vzdelávanie na vysokej 

úrovni za účasti odborníkov z praxe, ktorí svojimi poznatkami a praktickými skúsenosťami prinášajú 

inovatívne riešenia do vzdelávacieho procesu, ale aj do vedecko-výskumnej činnosti. 

Takéto aktivity je možné uskutočňovať len prostredníctvom dobre fungujúcej spolupráce medzi FEM 

a poprednými spoločnosťami. Obojstranne vyhovujúca spolupráca prináša benefity pre všetky 

zainteresované strany. Pre podnikateľské subjekty predstavuje spolupráca s fakultou veľký benefit 

v podobe prezentovania sa pred študentmi, ktorí sú ich potenciálnymi zamestnancami. Fakulta ako aj 

podnikateľské subjekty si uvedomujú potrebu pripraviť kvalitných absolventov pre potreby praxe. 

Partneri z podnikateľského prostredia ďalej majú možnosť propagovať svoju spoločnosť alebo 

produkty na rôznych vedeckých, pedagogických, spoločenských, či športových aktivitách, na ktorých sa 

zúčastňuje aj FEM.  

Z pohľadu fakulty možno za najväčší benefit spolupráce s praxou označiť inovatívny prístup vo 

vzdelávacom procese v podobe výberových prednášok odborníkov z praxe, ktorí študentom 

sprostredkovávajú skúsenosti a tie najaktuálnejšie informácie z reálneho fungovania podnikov najmä 

z oblastí manažmentu, marketingu, financií a ekonomiky. Študenti FEM majú okrem toho možnosť 

zúčastňovať sa na rôznych programoch a stážach v spoločnostiach, ktoré sú určené pre študentov 

i absolventov našej fakulty. Prostredníctvom exkurzií do podnikov majú možnosť študenti nahliadnuť 

priamo do reálneho fungovania podnikov, kde sú im vysvetľované jednotlivé procesy prebiehajúce 

v spoločnosti. Takto získané vedomosti im následne pomáhajú lepšie pochopiť súvislosti medzi teóriou 

a praxou a rozvíjať ich potenciál pre potreby podnikateľskej sféry. Spolu s podnikateľskými subjektami 

sa realizujú rôzne workshopy, na ktorých sa prezentujú reálne pracovné činnosti uskutočňujúce sa 

v konkrétnych spoločnostiach. Študenti majú možnosť si vyskúšať na praktických príkladoch, čo si 

vyžaduje práca v danej spoločnosti. Zároveň sa im poskytuje priestor na prezentovanie riešení určitých 

situácií, ktoré v reálnom svete biznisu môžu nastať.  

Aj v oblasti vedecko-výskumnej činnosti prebieha spolupráca s praxou. Začína najmä sprostredkovaním 

bakalárskych, diplomových a dizertačných prác pre študentov v podnikoch, ktoré konzultujú v danom 

podniku. Študenti majú možnosť podľa zadania vedúceho práce realizovať výskum v podmienkach 

podniku a takáto forma spolupráce prináša reálne výstupy, ktoré pomáhajú podnikateľskej sfére. 

Zároveň sa mnohé podniky podieľajú aj na spoločnom výskume a vydávaní spoločných odborných 

publikácií, ktoré riešia aktuálne spoločensko-ekonomické otázky. 

Spolupráca s praxou sa prejavuje aj v neustálom zlepšovaní podmienok pre vzdelávanie alebo vytváraní 

nových oddychových zón v priestoroch fakulty, ktoré môžu študenti využívať v mimovyučovacom čase. 

Spoločnosti investujú do revitalizácie učebných priestorov a jeho vybavenia za účelom zvýšenia 

povedomia o spoločnosti medzi študentmi ako aj za účelom zvýšenia kvality podmienok pre 

vzdelávanie, lebo len moderné vybavenie pomáha držať krok so svetovými trendmi v oblasti edukácie 

a výskumnej činnosti. 

  



Hlavné aktivity 

Fakulta ekonomiky a manažmentu sa dlhodobo snaží o spoluprácu s externým prostredím. Jej hlavným 

cieľom je podpora pri vzdelávacích a výskumných aktivít podporená externými spoločnosťami 

a zároveň prepojenie teórie a praxe vo vzdelávacom procese na FEM. To všetko má prispieť k lepšej 

kvalite vzdelávacieho procesu a pripravenosti absolventov FEM na trh práce. Spolupráca s praxou 

zahŕňa najmä tieto aktivity: 

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

a workshopov, 

 špeciálne aktivity zamerané na rozvoj kompetencií pre lepšie uplatnenie študentov 

a absolventov na trhu práce, 

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

kompetencií mimo fakulty, 

 priama participácia na študijných programoch 

 podpora výskumných aktivít fakulty, 

 podpora PR aktivít fakulty, 

 zveľaďovanie priestorov fakulty. 

V roku 2019 boli v spolupráci so spoločnosťami z podnikateľského prostredia zrealizované mnohé 

výberové prednášky (viac ako 30) a iné aktivity, ktoré pomohli spropagovať FEM ako dôležitého 

partnera pre podnikateľské subjekty. Za najhlavnejšie možno považovať nasledovné aktivity, ktoré sa 

podarilo na FEM zrealizovať. 

 25.3.2019 a 9.4.2019 PwC 

Výberová prednáška spoločnosti PwC na predmete Automatizácia účtovníctva, v rámci ktorej 

sa študenti oboznámili s praktickou ukážkou využitia modernej techniky a softvéru v práci 

účtovníka. Predstavitelia spoločnosti zároveň poukázali na dôležitý aspekt v požiadavkách na 

uplatnenie absolventov na trhu práce, ktorým sú technické zručnosti, nevyhnutné aj pri práci 

účtovníkov. V rámci predmetu Medzinárodné účtovné štandardy bolo študentom predstavené 

prvotné uplatnenie medzinárodných účtovných štandardov – IFRS1. 

 2.4.2019 a 3.4.2019 SPPK 

Predstaviteľ SPPK uskutočnil výberové prednášky na predmetoch Marketing a Agrárny 

marketing na tému Uplatňovanie marketingu v poľnohospodárskom podniku. V rámci nich sa 

študenti dozvedeli o špecifikách poľnohospodárskej výroby najmä z hľadiska realizácie 

produktov na trhoch a význame marketingu pri tejto činnosti. 

 9.4.2019 a 16.4.2019 Nestlé 

Súbor prednášok spoločnosti Nestlé zameraný na problematiku riadenia ľudských zdrojov. 

Obsahom prednášok boli témy motivácia, hodnotenie, odmeňovanie, získavanie a výber 

zamestnancov.  

 15.4.2019 Plzeňský Prazdroj 

Výberová prednáška Riadenie procesu výroby piva od spoločnosti Plzeňský Prazdroj na 

predmete Manažment výroby sa týkala základných princípoch, ktoré musia v spoločnosti 

dodržiavať pri riadení výroby piva – od nákupu základných surovín až po jeho expedíciu. Dôraz 

bol kladený najmä na manažérske aspekty spočívajúce v plánovaní a príprave výroby, jej 

organizovaní a zabezpečení ľudskými a inými zdrojmi. V ten istý deň sa v rámci predmetu 

Európsky spotrebiteľ a spotrebiteľské správanie uskutočnila aj ďalšia prednáška tejto 

spoločnosti s názvom Trendy v pivnej kategórii, kde sa študenti oboznámili s tvorbou 



reklamného spotu v tejto spoločnosti od identifikovania príležitosti, cez jeho zadanie, námet 

až po jeho samotnú realizáciu. 

 16.4.20019 Infinity Capital Group 

Výberová prednáška zástupcu spoločnosti Infinity Capital Group na tému Čo spôsobí ďalšiu 

krízu a kedy ju môžeme očakávať. Študentom boli predostreté hlavné faktory finančnej krízy 

a jej dopady ako príčiny ďalšej krízy, ktorú možno očakávať. 

 17.4.2019 Tempest 

Výberová prednáška firmy Tempest na predmete Základy počítačových sietí. Obsahom 

prednášky boli témy ako vývoj LANu, aktívne prvky a Cisco Networking Academy Programm. 

 29.4.2019 Plastic Omnium 

Výberová prednáška Plánovanie projektov v spoločnosti Plastic Omnium IEC na predmete 

Manažment výroby. Študenti sa oboznámili s reálnym fungovaním spoločnosti Plastic Omnium 

IEC na trhu dodávateľov pre automobilový priemysel. Pozornosť bola venovaná najmä na 

dôležitosť plánovania v oblasti získania zákazky, výroby, toku materiálov v podniku 

a zabezpečenia ľudských zdrojov. 

 30.4.2019 Lyconet 

Výberová prednáška spoločnosti Lyconet zameraná na zdieľanej ekonomiku v podmienkach 

Slovenska na predmete Podnikové financie. Študenti boli oboznámení s praktickými aspektmi 

tohto celosvetového fenoména, s jeho výhodami i problémami. 

 7.11.2019 SAS Slovensko 

Výberová prednáška od spoločnosti SAS Slovensko na tému Biznis analytika v prax priniesla 

študentom pohľad na dôležitosť dát v rozhodovacom procese a možnosti ich analytického 

využitia v praxi. Išlo o reálne príklady využitia analytických nástrojov v každodennej  podnikovej 

praxi. 

V rámci snahy o zlepšenie uplatnenia na trhu práce sa uskutočňujú špeciálne aktivity na rozvoj 

kompetencií študentov a absolventov FEM. Ide zvyčajne o jednorazové aktivity uskutočňované 

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

a spôsoby, ktoré sa používajú v danej spoločnosti. V roku 2019 sa jednalo najmä o nasledovné aktivity: 

 2. – 3.4.2019 a 6. – 7.11.Deloitte College 

Ide o dvojdňovú simuláciu (prvý deň audit a druhý deň dane a transakčné poradenstvo) práce 

profesionálov z Deloitte, ktorá sa uskutočnila v priestoroch FEM. Účelom je študentom ukázať, 

čo obnáša práca v Deloitte na praktickom príklade. V prípade obojstrannej spolupráce môže 

z tohto podujatia prísť aj zaujímavá konkrétna pracovná ponuka pre študentov. 

 29.4.2019 Prazdroj Day 

V tento deň sa uskutočnila jedinečné podujatie pre študentov FEM, ktorí sa počas celého dňa 

mohli stretnúť s odborníkmi zo spoločnosti Plzeňský Prazdroj vo vestibule fakulty, ako aj na 

sprievodných seminároch a workshopoch zameraných na marketing, obchod a riadenie 

ľudských zdrojov. Súčasťou podujatia bola škola čapovania, v rámci ktorej si študenti mohli 

vyskúšať správne načapovať nealkoholické pivo pod odborným vedením pivného sládka.   

 10.6.2019 Trainee Program spoločnosti LIDL 

V rámci tohto jednodňového podujatia sa študenti a absolventi zoznámili s praktickými 

zručnosťami, ktoré sú nevyhnutné na úseku logistiky. Cieľom programu je vyškolenie 

špičkových manažérov. Vybraní uchádzači boli následne pozvaní do spoločnosti LIDL, kde sa 

oboznámili s fungovaním logistického centra priamo v spoločnosti. 

 8.10.2019 IBM Partnership Day 



Hlavným motívom tohto podujatia bolo poukázať na potrebu spolupracovať aj v rámci tvrdého 

biznisu. Podujatia sa pri príležitosti 1. výročia IBM miestnosti na FEM zúčastnili okrem 

zástupcov IBM aj zástupcovia spoločností Jaguar- Land Rover a Banskobystrický pivovar. Počas 

prednášok zástupcovia týchto spoločností predstavili svoj pohľad na vytváranie partnerstiev 

a networkingu v podnikateľskej praxi. Následne prebehla panelová diskusia zo zástupcami 

týchto spoločností na tému budúcich zručností a nevyhnutných pre pracovné pozície v blízkej 

budúcnosti. Počas dňa zároveň prebiehali viaceré workshopy. 

 9.10.2019 Podnikateľský deň s JCI – Slovensko 

Súbor motivačných prednášok, ktoré majú posilniť zameranie sa študentov na vlastné 

podnikateľské aktivity. V rámci tohto dňa vystúpili so svojimi prezentáciami mnohí úspešní 

podnikatelia, ktorí sa vo svete biznisu pohybujú už veľmi dlho, ale aj noví začínajúci 

podnikatelia, ktorí vystúpili s originálnymi inšpiratívnymi námetmi na podnikanie a podelili sa 

o svoje skúsenosti so študentmi FEM. 

 20.11.2019 Nestlé Day 

V rámci neho mohli študenti nahliadnuť priamo do spoločnosti Nestlé a prediskutovať 

s manažérmi tejto spoločnosti praktické záležitosti riadenia ľudských zdrojov a zároveň im boli 

predstavené možnosti uplatnenia absolventov na trhu práce. Súčasťou nich bolo aj assessment 

centrum a návod na písanie profesijných životopisov. 

Význam odborných praxí, stáží a exkurzií pre študentov má význam najmä v zvýšení praktických 

kompetencií študentov, ktoré môžu v budúcnosti využívať. V súčasnej dobre, keď sme svedkami 

nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily takmer v každom biznise, pomáha takéto prepojenie 

kontinuálne a flexibilne zapojiť mladých ľudí (často krát už počas štúdia) do pracovného života. Počas 

roku 2019 bolo zrealizovaných viac ako 15 exkurzií. Zároveň vo väčšine študijných programov je 

študent 2.ročníka bakalárskeho štúdia a 2.ročníka inžinierskeho štúdia absolvovať povinnú odbornú 

prax v trvaní 2 týždňov vo vybranom podnikateľskom subjekte. Za najzaujímavejšie aktivity v roku 2019 

možno v tomto smeru spomenúť najmä tieto: 

 20.3.2019 IBM Shadowing Day  

Cieľom je ukázať študentom denný kolobeh pracovného života manažéra/teamlídra 

v medzinárodnej korporácii. Študenti sú zároveň súčasťou pracovných stretnutí a môžu vidieť 

rozhodovací proces, ako funguje obchodne rokovanie. Deň sa začína všeobecnou prednáškou 

o IBM a stretnutím reprezentanta z top manažmentu. Potom sa študenti stretávajú 

s manažérom, ktorého budú "tieňovať" počas celého dňa. Deň sa ukončí stretnutím úspešných 

absolventov FEM, ktorí pracujú v IBM, s ktorými prebehne diskusia. 

 4.4.2019 Muehlbauer Social Media Marketer 

Spoločnosť Muehlbauer odprezentovala potrebu využívania sociálnych médií v marketingu. 

Zároveň ponúkla študentom stať sa v tejto spoločnosti odborníkom v tejto oblasti. 

Najšikovnejšiemu študentovi bola poskytnutá pracovná ponuka pre túto spoločnosť v tejto 

oblasti.  

 12.4.2019 SAS Certifikácia 

Spoločnosť SAS Slovakia ponúka našim študentom možnosť získať certifikáciu v SAS-e, ktorá je 

medzinárodne platná a v praxi časti krát vyžadovaná. Je to certifikovaná skúška pre všetkých 

študentov (povinný školský email), ktorá je zdarma a je to prvý kariérny krok pre zaujímavú 

brigádu či stabilnú prácu. Pozostáva zo 4 krokov – 1. access to SAS software, 2. learn SAS, 

3.prepare for certification, 4. take the exam. Študentom sú dostupné študijné materiály, 

prístup k webinárom a konzultácie s odborníkmi zo SAS. 



Moderným prvkom vo vzdelávaní na svetových univerzitách je aj priama participácia externých 

spoločností na tvorbe a realizácii študijných programov. V praxi ide o zavedenie nových predmetov, 

resp. inováciu súčasných, ktoré externí partneri zabezpečia aj po personálnej stránke. V roku 2019 bol 

spustený pilotný predmet: 

 LIDL Retail Academy 

Každý týždeň prebiehali cvičenia s manažérmi zo spoločnosti LIDL. Išlo o témy spoločenská 

zodpovednosť, kariéra, zamestnávateľská značka, komunikácia, stratégia nákupu, kontrola 

kvality, či marketing. 

Spolupráca s externými spoločnosťami v oblasti výskumu má najmä podobu prostredníctvom 

participácie na grantových úlohách (najmä projekty VEGA a APVV) jednotlivých riešiteľských 

kolektívov. Z komerčných projektov možno spomenúť najmä projekt pre spoločnosť MONDI Analýza 

dostupnosti hlavných a alternatívnych vstupov pre priemysel spracovávajúci buničinu, v rámci ktorého 

bola vykonaná identifikácia dostupnosti hlavných a alternatívnych vstupov pre priemysel spracúvajúci 

buničinu a posúdené boli vybrané ekonomické, spoločenské a environmentálne aspekty využívania 

vybraných vstupov pre výrobu papiera.  

Spolupracujúce subjekty sa snažia aktívne podporiť aj PR aktivity fakulty. Spoločnosti IBM, LIDL 

a Deloitte sa podieľali na spoluorganizácii Dňa vysokoškoláka pre záujemcov o vysokoškolské štúdium, 

kde sprostredkovali zaujímavou formou spoluprácu s FEM, ako aj možnosť uplatnenia sa v ich 

spoločnosti po vyštudovaní FEM. Nemalou mierou sa spoločnosti Nestlé a LIDL podieľali na Vianočnom 

dni FEM, kde prispeli svojimi produktami. Za najvýznamnejšie podujatie v roku 2019 možno považovať 

oslavy 60.výročie FEM. Na tomto podujatí sa taktiež podieľali takmer všetci externí partneri fakulty. 

Zveľaďovanie priestorov fakulty patrí k prioritám Vedenia FEM. Ide o snahu zlepšiť, zmodernizovať 

a skultúrniť prostredie, v ktorom sa študenti a zamestnanci nachádzajú. Po minulých úspešných 

projektoch ako je IBM miestnosť, PwC kúitk, Kaufland zóna sa podarilo zveľadiť v roku 2019 najmä tieto 

priestory: 

 Deloitte room 

V miestnosti AS 22 sa zriadila za pomoci spoločnosti Deloitte moderná, počítačmi vybavená 

miestnosť slúžiaca predovšetkým na výučbu predmetov spojených s účtovníctvom. Bola 

uvedená do prevádzky slávnostným otvorením dňa 26.3.2019, na ktorom sa zúčastnili 

zástupcovia vedenia tejto spoločnosti, predstavitelia SPU, ako aj študenti a zamestnanci FEM. 

 LIDL Retail Academy miestnosť 

Miestnosť AS 34 bola zrekonštruovaná pre potreby realizácie LIDL Retail Academy v priebehu 

leta 2019, aby bol k dispozícii hneď od začiatku nového akademického roka. V týchto 

priestoroch okrem LIDL Retail Academy prebieha aj výučba ostatných štandardných 

predmetov vyučovaných na FEM. 

V roku 2019 sa začalo pracovať v rámci zveľadenia priestorov aj na ďalších projektoch, ktoré by mali 

byť sfinalizované v ďalšom období. Ide o relax zónu LIDL pred pavilónom S a chill out zónu na druhom 

poschodí pavilónu S vytvorenú v spolupráci so spoločnosťou Plzeňský Prazdroj Slovensko.  

 

  



Budúce výzvy 

V rámci ďalšieho smerovania spolupráce s praxou je dôležité pokračovať v nastolenom trende udržania 

stálych partnerov a snažiť sa získať nových. V rámci tohto cieľa bolo podniknutých mnoho bilaterálnych 

rokovaní, ktoré by mohli vyústiť do spolupráce s ďalšími partnermi. Ide najmä o tieto subjekty: Dell, 

Amazon, Slovnaft, KPMG, Mazars, VGD, Slovenské elektrárne, Osivo Zvolen. 

Pozitívne možno konštatovať, že podnikateľské subjekty sa na FEM objavujú čoraz častejšie v rôznych 

formách. Zvýšila sa účasť odborníkov z praxe na vzdelávacom procese v podobe výberových 

prednášok, cviční a workshopov. Rovnako sa vo väčšej miere realizujú aj špeciálne aktivity zamerané 

na rozvoj kompetencií pre lepšie uplatnenie študentov a absolventov na trhu práce. Pozitívne možno 

vnímať aj fakt, že spolupracujúce subjekty sa čoraz viac podieľajú na aktivitách, ktoré podporujú PR 

fakulty. Poskytovanie odborných praxí, stáží a exkurzií pre študentov a zvyšovanie praktických 

kompetencií mimo fakulty je tiež na pomerne slušnej úrovni.  Bolo by vhodné zvýšiť počet študentov 

a absolventov, ktorí uskutočňujú stáže v zahraničí cez Erasmus (napr: v zahraničných pobočkách 

spoločností Mazars, Plzeňský Prazdroj, IBM). 

V priebehu roku 2019 došlo k diskusii medzi zamestnancami, ktorí sú zodpovední za povinnú odbornú 

prax v rámci jednotlivých študijných programov. Z nej vyplynulo, že súčasný systém iba minimálne 

prináša benefity pre študentov a takisto pre spolupracujúce subjekty. Je veľmi náročné z hľadiska 

spoločností prijať študenta len na 2 týždne, častokrát nedokážu zabezpečiť mentora z firmy, ktorý by 

sa študentom reálne venoval. A preto sa odborná prax stala v mnohých prípadoch len formalitou, ktorá 

nezvyšovala kompetencie študentov prispievajúce k zlepšeniu uplatnenia sa na trhu práce. Preto boli 

navrhnuté nasledovné opatrenia: 

 prax treba predĺžiť aspoň na 4 týždne, 

 zabezpečenie praxe u partnerov fakulty, 

 je potrebné zflexibilniť prax študentov, aby ju nemuseli realizovať na konci semestra resp. 

počas skúškového obdobia, ale aby mohli prax vykonávať počas celého semestra, 

 pre zabezpečenie lepšej spolupráce s Botanickou záhradou a Vysokoškolským 

poľnohospodárskym podnikom ponúkať študentom prax aj v týchto súčastiach univerzity, 

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

Na slabej úrovni je spolupráca s Botanickou záhradou a Vysokoškolským poľnohospodárskym 

podnikom najmä z dôvodu špecifického zamerania oboch súčastí univerzity. Aj napriek tomu je 

potrebné vyvinúť snahu o zabezpečenie praxe študentov v oboroch príbuzných štúdiu na FEM (napr. 

návrh marketingových aktivít, prax na účtovnom oddelení a pod.). Z toho dôvodu treba zabezpečiť 

rokovanie o možnostiach spolupráce s oboma menovanými útvarmi najmä v oblasti praxe študentov 

a spracovania záverečných prác. 

Veľkou výzvou zostáva aj zlepšenie v oblasti priamej participácie na študijných programoch. Ide 

o priame zapojenie spoločnosti na vytváraní a realizácii študijného programu. Snahou fakulty je 

vytvoriť systém študijných programov, ktoré budú mať stabilného partnera v podobe určitej 

spoločnosti z externého prostredia. Zároveň táto spoločnosť bude mať možnosť navrhnúť zmeny 

v obsahu jednotlivých predmetov. 

Pomerne slabou stránkou je aj podieľanie sa externých partnerov v rámci spolupráce vo výskumnej 

oblasti. Tu je potrebná väčšia zaangažovanosť všetkých zamestnancov, ktorí na výzvu ohľadne 

navrhnutia podnikateľských aktivít na FEM nereagovali. Súčasťou zlepšenia v tejto oblasti je potrebné 

efektívnejšie využívanie materiálno-technického zabezpečenia v prospech komerčných projektov. Na 



zlepšenie bol navrhnutý a schválený manuál k riešeniu komerčných projektov na FEM, ktorý by mal 

motivovať zamestnancov k riešeniu komerčných projektov cez fakultu. 


