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Úvod
Dlhodobý zámer Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre je strategickým
dokumentom pre aktivity a rozvoj, ktoré sú v súlade s úlohami a poslaním univerzity na nasledujúce
obdobie rokov 2016 – 2022.
Dlhodobý zámer vyjadruje postavenie a identitu SPU v Nitre, definuje víziu a poslanie
univerzity a v kontexte strategické ciele, opatrenia a nástroje na ich dosiahnutie pre jednotlivé
aktivity univerzity a jej súčastí v kľúčových oblastiach činností ako aj v podporných aktivitách.
Dotýka sa najmä aktivít univerzity v oblasti hlavného poslania – vzdelávania, vedy, výskumu
a transferu poznatkov do praxe, medzinárodných vzťahov, internacionalizácie a poradenstva ako
kľúčových oblastí.
Je doplnený o sociálnu starostlivosť o študentov a zamestnancov a oblasti podporujúce
plnenie cieľov a úloh hlavných činností, a to najmä: športovo-kultúrnu, spoločenskú a oddychovorelaxačnú oblasť. Nemenej dôležitou oblasťou je zveľaďovanie a rozvoj vlastného majetku univerzity
a jej súčastí.

1. Východiská
1.1

Východiská dlhodobého zámeru na roky 2016 – 2022 Slovenskej
poľnohospodárskej univerzity v Nitre

Vláda SR vo svojom programovom vyhlásení (máj 2012) deklarovala vzdelávanie ako jednu zo
svojich najvýznamnejších a trvalých priorít. Ciele, ktoré si v oblasti vzdelávania stanovila, sú kľúčové
pre trvalo udržateľný pozitívny rozvoj našej spoločnosti a presahujú jedno funkčné obdobie vlády.
Vláda v rámci svojich priorít podporí vysokoškolské vzdelávanie, výskum, inovácie s osobitným
zreteľom na oblasti prírodných a technických vied s väzbou na celospoločenské potreby a
hospodársky rozvoj, ako aj mobilitu študentov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov.
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (ďalej SPU) nadväzuje na dlhodobé tradície
vynikajúcich výsledkov vo svojej pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti ako aj v ďalších
aktivitách. Spracováva dlhodobý zámer (ďalej DDZ) v zmysle § 20 ods. 1 písm. d) zákona č. 131/2002
Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len Zákon). V DDZ univerzita v zmysle § 2 ods. 10 podrobnejšie upravuje svoje poslanie a úlohy
a špecifikuje zámery v jednotlivých oblastiach pôsobenia a to najmenej na šesť nasledujúcich rokov.
Pre SPU ide o obdobie 2016 – 2022. DDZ bol pripravovaný a prerokovaný vo vedení SPU, v Kolégiu
rektora SPU a v súlade so Zákonom podľa § 12 ods. 1 písm. a) vo Vedeckej rade SPU a to pred
schválením v Akademickom senáte SPU (v súlade s § 9 ods. 1 písm. j)). K DDZ sa vyjadruje aj Správna
rada SPU (v súlade s § 41 ods. 2 písm. a)).
Východiskovými podkladmi pre tvorbu dlhodobého zámeru na roky 2016 – 2022 (DDZ) boli
najmä európske dokumenty právnej a politickej povahy, vnútroštátne slovenské dokumenty právnej
a politickej povahy a hlavné dokumenty SPU.
Medzi európske dokumenty právnej a politickej povahy, využité ako podklad pre tvorbu DDZ, patria
najmä:
- Stratégia EÚ 2020 (Europe 2020 Strategie),
- Dokumenty Bolonského procesu,
- Veľká charta Európskych univerzít,
- Svetová deklarácia o vysokoškolskom vzdelávaní pre 21. storočie,
- Dokumenty národnej kancelárie Socrates,
- Dokumenty týkajúce sa programu ERASMUS+,
- Riadiace dokumenty európskych systémov prenosu kreditov a dodatkov k diplomom vydané
príslušným generálnym riaditeľstvom Európskej komisie,
- Dokumenty operačných programov Európskej únie týkajúce sa podpory vysokých škôl,
- Analýzy a uznesenia prijaté v oblasti vysokého školstva v rámci Rady Európy a Európskej únie,
- Normy na zabezpečovanie kvality v európskom priestore vysokoškolského vzdelávania:
Sektorová správa EUA o stave vysokého školstva v SR,
Podpora rastu a zamestnanosti – program modernizácie európskych systémov
vysokoškolského vzdelávania ( European Commission. Supporting growth and jobs – an
agenda for the modernisation of Europe's higher education systems),
- Spoločná poľnohospodárska politika EÚ – naše potraviny, náš vidiek a naše životné
prostredie,
- Horizont 2020.
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Pri príprave DDZ boli použité a zohľadnené vnútroštátne dokumenty právnej a politickej povahy a iné
strategické podklady a to najmä:
- Zákon o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a na tento zákon
nadväzujúce všeobecne záväzné právne predpisy,
- Metodické normy vydané najmä zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a
Ministerstva zdravotníctva SR,
- Zákon č. 172/2005 Z. z. o organizovaní štátnej podpory výskumu a vývoja,
- Zákon č. 203/2002 Z. z. o Agentúre na podporu vedy a techniky,
- Programové vyhlásenie vlády SR 2012 – 2016,
- Programové vyhlásenie vlády SR v oblasti školstva,
- Štátny Dlhodobý zámer vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej
činnosti pre oblasť vysokých škôl do roku 2014,
- Aktuálne kritériá Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR používané pri hodnotení
úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej
akreditácie činností vysokých škôl a kritériá hodnotenia vnútorného systému zabezpečovania
kvality vysokoškolského vzdelávania,
- Správy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR týkajúce sa školstva,
- Akreditačné výstupy a hodnotenia Akreditačnej komisie,
- Výstupy a hodnotenia externých akreditačných agentúr vo vysokom školstve, najmä
viacročné výstupy z hodnotenia fakúlt vysokých škôl agentúrou ARRA,
- Dlhodobé zámery štátnej politiky týkajúce sa vzdelávania a vedy na vysokých školách v SR,
- Štátne metodiky týkajúce sa financovania verejných vysokých škôl v SR,
- Reforma Spoločnej poľnohospodárskej politiky 2014 – 2020 a iné relevantné dokumenty
Ministerstva pôdohospodárstva SR o rozvoji poľnohospodárstva v SR po vstupe do EU,
- Výročná správa o stave vysokého školstva za rok 2013 (Materiál vypracovaný v súlade s § 102
ods. 2 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov) a za predchádzajúce obdobia,
- Dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015,
- Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti (M. Šikula a kol., 2010),
- Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (RIS3),
- Program rozvoja vidieka 2014 – 2020.
Pri príprave DDZ boli použité a zohľadnené aj nasledovné vnútorné strategické a rozvojové
legislatívne dokumenty ovplyvňujúce rozvoj SPU v Nitre:
- Dlhodobý zámer Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na roky 2008 – 2015,
- Vyhodnotenie Dlhodobého zámeru Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na roky
2008 – 2015 v jednotlivých rokoch a jeho aktualizácia,
- Výročné správy o činnosti Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre,
- Dokumenty zabezpečujúce európsku a medzinárodnú spoluprácu SPU v Nitre,
- Štatút SPU v Nitre 2013 (24.5.2013),
- Organizačný poriadok 5/2010 (10.11.2010),
- Poriadok poplatkov SPU v Nitre 2013 (18.12.2013),
- Študijný poriadok SPU v Nitre 2013 (1.9.2013),
- Štipendijný poriadok SPU v Nitre (1.9.2013),
- Koncepcia rozvoja mesta Nitra,
- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitra.
Predkladaný dlhodobý zámer SPU je strategickým dokumentom na nasledujúce obdobie
rokov 2016 – 2022. Vyjadruje postavenie a identitu SPU, definuje víziu a poslanie a v kontexte
strategické ciele, opatrenia a nástroje na ich dosiahnutie. Dotýka sa najmä hlavných aktivít univerzity
v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu a transferu poznatkov do praxe, medzinárodných vzťahov,
internacionalizácie a poradenstva ako kľúčových oblastí. Je doplnený o oblasti podporujúce plnenie
cieľov a úloh hlavných činností, a to: sociálnu starostlivosť o študentov a zamestnancov a športovo-
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kultúrnu, spoločenskú a oddychovo-relaxačnú oblasť. Nemenej dôležitou oblasťou je hospodárskosprávna úloha, riadenie, zveľaďovanie a rozvoj vlastného majetku univerzity a jej súčastí.
Dlhodobý zámer SPU je predovšetkým nástrojom na:
- naplnenie ambícií SPU patriť naďalej medzi elitné univerzitné vysoké školy,
- pôsobenie SPU v sieti popredných európskych univerzít poskytujúcich vzdelanie najmä v oblasti
poľnohospodárstva a príbuzných vedných oblastí,
- poskytovanie vzdelávania pre domácich a zahraničných študentov vo všetkých stupňoch
vysokoškolského vzdelávania ,
- výchovu vysokokvalifikovaných odborníkov vo vedných oblastiach rozvíjaných na univerzite, ide
najmä o: agrobiológiu, potravinové zdroje, trvale udržateľné poľnohospodárstvo, ekologizáciu
poľnohospodárskej výroby, genetiku a šľachtenie hospodárskych zvierat, rastlinnú výrobu,
ochranu pôdneho fondu, ekonomiku a riadenie podnikov, aplikovanú informatiku,
biotechnológie, potravinárske technológie, konzervovanie a skladovanie poľnohospodárskych
produktov, strojárenskú výrobu poľnohospodárskych strojov a zariadení, údržbu a opravy
poľnohospodárskych strojov a zariadení, elektronizáciu a automatizáciu poľnohospodárskej
techniky, prevádzku energetických zariadení poľnohospodárskej výroby, rozvoj vidieka a
regiónov, predchádzanie krízových situácií podnikov a odstraňovanie ich následkov, záhradníctvo,
záhradnú a krajinnú architektúru, plánovanie a rozvoj krajiny, ochranu vôd a vodných tokov,
tvorbu vodných zdrojov a zvyšovanie retencie vody v poľnohospodárskej krajine, klimatické
vplyvy a zmeny, medzinárodný obchod s poľnohospodárskymi komoditami, marketing,
obsadzovanie funkčných miest verejnej správy Európskych štruktúrach, rozvoj vidieckeho turizmu
a projektového manažmentu pri rozvoji vidieka, atď.,
- uspokojovanie potrieb poľnohospodárskeho rezortu pri výchove vysokokvalifikovaných
odborníkov v riadiacej a výrobnej sfére,
- vykonávanie účinného a efektívneho základného a aplikovaného výskumu s transferom
poznatkov do praxe,
- realizáciu požadovaného poradenstva a celoživotného vzdelávania,
- cielené uskutočňovanie výkonovej, vecnej a ekonomickej stability a udržateľnej prosperity SPU z
hľadiska počtu študentov na jednotlivých stupňoch vzdelávania, zamestnancov univerzity a
materiálnych podmienok, najmä:
- dôsledným napĺňaním princípov univerzitného vzdelávania,
- priebežnou inováciou vyučovaných študijných programov v súlade s najnovšími poznatkami
vedy a výskumu, založenej na vlastnej výskumnej činnosti,
- vytváraním nových atraktívnych študijných programov podľa požiadavky rozvoja rezortu
poľnohospodárstva a z hľadiska ambícií integrácie do európskych štruktúr SR v súlade
s Národnou sústavou povolaní a Národnou sústavou kvalifikácií,
- vytváraním nových organizačných jednotiek a štruktúr univerzity, a to tak na úrovni jej fakúlt
– katedier a pracovísk, ako aj na úrovni univerzity – fakúlt a celouniverzitných pracovísk,
- vytváraním infraštruktúry podporujúcej vedu, výskum, vzdelávanie, transfer poznatkov do
praxe, poradenskú a účelovú činnosť, rozvoj akademických slobôd, kultúru, šport a relaxáciu,
- vytváraním podmienok na overenie výsledkov vedy a výskumu v praxi,
- vytváraním adekvátnych podmienok na získavanie praktických vedomostí a skúseností počas
štúdia na SPU,
- skvalitňovaním pedagogického zboru univerzity, technického a administratívneho
personálneho zabezpečenia činnosti SPU,
- zvyšovaním kvality a kvantity vedeckovýskumnej činnosti vedeckopedagogických súčastí SPU,
- zvyšujúcim sa podielom študentov 3. stupňa štúdia na celkovom počte všetkých študujúcich,
- uskutočňovaním sociálnej politiky smerom k študentom a zamestnancom v úzkej spolupráci
so študentskými stavovskými organizáciami a predsedníctvom Výboru UO OZ PŠaV,
- realizáciou investičného rozvoja SPU,
- harmonickým rozvojom všetkých súčastí univerzity prispievajúcich k plneniu jej hlavného
poslania.
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1.2

Identita Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

Slovenská poľnohospodárska univerzita pôsobí od roku 1952 v starobylej Nitre, nazývanej aj
mekkou slovenského poľnohospodárstva. Univerzita sa po svojom vzniku stala centrom
poľnohospodárskeho vzdelávania, vedy a výskumu na Slovensku pre prioritnú oblasť ľudskej činnosti
– produkciu dostatku zdravých a bezpečných potravín v symbióze s ochranou životného prostredia,
zachovaním biologickej diverzity a trvalo udržateľného rozvoja. Jej súčasný vedecký a pedagogický
výkon a historická tradícia sú predpokladom na uznanie inštitúcie doma i v zahraničí. V rámci
úspešnej komplexnej akreditácie v roku 2009 sa SPU v Nitre zaradila medzi vysoké školy
univerzitného typu. V roku 2010 ako prvá univerzita na Slovensku získala prestížne ocenenie ECTS
Label, udelené Európskou komisiou za zabezpečovanie a realizáciu Európskeho systému transferu
kreditov a mobilít študentov. V roku 2013 získala univerzita medzinárodné ocenenie Európskej
komisie v podobe Diploma Supplement Label a prolongáciu ECTS Label na obdobie rokov 2013 –
2016. Súčasťou jej identity je názov Zelená univerzita. Na šiestich fakultách poskytuje široké možnosti
získavania poznatkov nielen z oblasti poľnohospodárskych, ale aj biologických, ekonomických a
technických vied, čím vytvára predpoklady pre široké uplatnenie absolventov v rôznych oblastiach
hospodárstva.
Obsahová štruktúra vysokoškolskej vedy a výskumu na univerzite pokrýva funkcie
agropotravinárskeho sektora, z hľadiska udržateľnosti produkcie a kvality potravín (technológie,
biotechnológie, technika), ale aj z hľadiska ekologicko-environmentálneho (agroekológia) a
sociálneho statusu spoločnosti (ekonómia, obnova a rozvoj vidieka, kultúra krajiny, agrodizajn).
Rozsah vedeckovýskumných aktivít svedčí o adaptabilite univerzity na nové výzvy. Na SPU pôsobia
centrá excelentnosti – na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov pôsobí Excelentné centrum
ochrany a využívania agrobiodiverzity (ECOVA a ECOVAplus), na Fakulte záhradníctva a krajinného
inžinierstva Excelentné centrum pre integrovaný manažment povodní v meniacich sa podmienkach
prostredia (CEIMP) a na Fakulte biotechnológie a potravinárstva Excelentné centrum pre bielo-zelenú
biotechnológiu. Excelentné centrá na FZKI a FBP pôsobia v spolupráci s výskumnými ústavmi, ktoré
sú hlavnými partnermi v projektoch.
Výskumné centrum AgroBioTech (ABT) je v zmysle štatútu a organizačného poriadku SPU
celouniverzitným špecializovaným pracoviskom, ktoré vykonáva koncentrovaný inovatívny výskum v
príslušných oblastiach smerujúci k novým metódam a postupom vo výskume, najmä aplikovanom, s
možnosťou transferu výsledkov do praxe. Vzniklo na základe riešenia projektu ITMS 26220220180
Vybudovanie výskumného centra „AgroBioTech“ a v roku 2015 začína svoju činnosť. Výskum je
organizovaný prostredníctvom oddelení a špecializovaných laboratórií zameraných na výskum blízky
vedeckovýskumnej činnosti fakúlt SPU.
SPU je od roku 2013 členom Združenia výskumných a technických univerzít SR, ktorého
cieľom je o. i. rozvíjať kultúru vedeckého výskumu, vývoja, inžinierskej a ďalšej tvorivej činnosti na
vysokých školách; zapájať študentov do vedecko-výskumnej, inžinierskej a ďalšej tvorivej činnosti v
rámci ich študijných aktivít; presadzovať pochopenie úlohy vedeckého výskumu, vývoja, inžinierskej a
ďalšej tvorivej činnosti pre vysokoškolské vzdelávanie v odbornej i laickej verejnosti a ich dôležitosti
pre rozvoj vedy a techniky pre spoločnosť, jej hospodársky, sociálny a kultúrny rozvoj; presadzovať
využívanie výskumných kapacít vysokých škôl na riešenie potrieb Slovenskej republiky, jej
hospodárskeho a sociálneho rozvoja; presadzovať uspokojovanie potrieb a oprávnených požiadaviek
vysokých škôl v oblasti výskumu, vývoja, inžinierskej a ďalšej tvorivej činnosti na vysokých školách;
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zohľadňovať pri svojich aktivitách potreby reálneho života, rozvíjať spoluprácu s podnikmi a
inštitúciami spoločenskej praxe; presadzovať férové, transparentné a vyvážené financovanie výskumu
a vývoja v Slovenskej republike, ako v jej inštitucionálnej zložke, tak aj v súťaživých formách;
poskytovať odbornú racionálnu oporu ústredným orgánom štátnej správy, verejnej správy a
ostatným autoritám pri ich rozhodovaní.
SPU poskytuje vzdelávanie v 88 akreditovaných študijných programoch, z toho sú tri v
anglickom jazyku, s perspektívou udeľovania spoločného, resp. dvojitého diplomu. Univerzita má v
súčasnosti právo udeľovať akademické tituly v 38 študijných programoch bakalárskeho, 31
programoch inžinierskeho a v 22 programoch doktorandského štúdia. Zároveň ponúka aj iné formy
celoživotného vzdelávania. Na SPU sa ročne rieši okolo 250 vedeckovýskumných, vzdelávacích a
ďalších projektov. Počas svojej existencie univerzita pripravila pre prax 70-tisíc absolventov. Počet
študentov študujúcich na 56 katedrách SPU sa v posledných rokoch stabilizoval na úrovni necelých
10-tisíc. Väčšina absolventov bakalárskeho stupňa štúdia pokračuje na inžinierskom stupni a najlepší
z nich na doktorandskom štúdiu.
Zásadný dôraz kladie univerzita na internacionalizáciu vzdelávania a vedy. Vďaka zapájaniu sa
do medzinárodných programov LLP – Erasmus, CEEPUS a iných, má SPU v súčasnosti uzatvorených
136 bilaterálnych zmlúv v rámci programu Erasmus (v európskom vzdelávacom priestore) a vyše 50
medziuniverzitných dohôd o spolupráci v celosvetovom meradle. Množstvo študijných pobytov a
stáží na partnerských inštitúciách v mnohých krajinách celého sveta, ale i stále sa zvyšujúci počet
zahraničných študentov na našej univerzite dáva štúdiu medzinárodný rozmer, a tým sa zvyšuje
atraktivita univerzity pre potenciálnych uchádzačov. V počte vyslaných študentov na Erasmus stáž
sme sa umiestnili na 2. mieste z celkového počtu 28 univerzít zapojených do programu na Slovensku.
SAAIC – Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania udelila SPU za kvalitnú organizáciu
mobility študentov a pracovníkov vysokých škôl značku KVALITA ERASMUS MOBILITY 2012.
SPU je členom viacerých medzinárodných organizácií: VUA (Visegrad University Assotiation),
kde SPU je zakladateľom a predsedajúcim členom, EUA – Európskej asociácie univerzít, DRC –
Dunajskej rektorskej konferencie, ASECU - Association of Economic Universities of South and Eastern
Europe and the Black Sea Region, IAU - International Association of Universities, ICA - Interuniversity
Consortium for Agricultural and Related Sciences in Europe, GCHERA - Global Consortium of Higher
Education and Research for Agriculture, BUP – Baltic University Programme.
Popri teoretickej príprave tvorí významnú oblasť vzdelávania odborného profilu absolventa
SPU aj praktická výučba. Túto časť výučby zabezpečuje univerzita v prevažnej miere prostredníctvom
Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku SPU, s.r.o., Kolíňany (ďalej VPP), ktorý patrí k top
poľnohospodárskym podnikom na Slovensku. Zároveň SPU ako jedna z mála slovenských univerzít
ponúka v rámci európskeho programu Leonardo da Vinci odborné praxe pre svojich absolventov v
deviatich krajinách Európy. Okrem VPP sú súčasťou SPU aj ďalšie pracoviská ako Slovenská
poľnohospodárska knižnica, ktorá ma vo svojom fonde uložených 520-tisíc dokumentov a ročne
poskytuje viac ako 200-tisíc výpožičiek, Archív, Centrum informačných a komunikačných technológií,
Centrum univerzitného športu, Vydavateľstvo SPU, Poľnohospodársky znalecký ústav, Baltická
univerzita, Botanická záhrada, Univerzitné vivárium, Jazdecké stredisko, Kongresové centrum, ako aj
účelové zariadenie Študentské domovy a jedálne.
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Univerzita dlhodobo napĺňa koncept inštitúcie odstraňujúcej bariéry, ktoré spôsobujú
problémy ľuďom so zdravotným hendikepom. Výsledkom je zlepšenie celkovej dostupnosti a
komfortu v priestoroch univerzity a prístup k informačným technológiám, resp. informáciám pre
študentov so špecifickými potrebami.

Fakulta agrobiológie
a potravinových zdrojov
Faculty of Agrobiology
and Food Resources

Fakulta biotechnológie
a potravinárstva
Faculty of Biotechnology
and Food Sciences

Fakulta ekononmiky
a manažmentu
Faculty of Economics
and Management

Slovenská
poľnohospodárska
univerzita v Nitre
Slovak University
of Agriculture
in Nitra

Fakulta európskych štúdií
a regionálneho rozvoja
Faculty of European Studies
and Regional Development

Fakulta záhradníctva
a krajinného inžinierstva
Faculty of Horticulture
and Landscape Engineering

Technická fakulta
Faculty of Engineering

Fakulty SPU v Nitre
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1.3

Vízia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre má ambíciu zostať medzinárodne uznávanou,
výskumne orientovanou špičkovou poľnohospodárskou univerzitou.
Univerzita napĺňajúca podstatu prívlastku Zelená univerzita. Slobodná, sebavedomá,
nezávislá, výskumne kvalitná, skutočne moderná univerzita, ktorá vytvára spoločenstvo študentov a
učiteľov založené na princípe kolegiality.
Univerzita, zabezpečujúca akademický život odohrávajúci sa vo vynikajúco technicky
vybavených a moderných priestoroch.

1.4

Poslanie Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre je vrcholná vzdelávacia a vedecká inštitúcia,
ktorej hlavnou úlohou je poskytovanie vysokoškolského vzdelávania na základe vedeckých poznatkov
v oblasti poľnohospodárstva a v príbuzných odvetviach a tvorivé vedecké bádanie. Vychádzajúc z
uvedených úloh SPU v rámci slovenských univerzít má svoje jedinečné postavenie a celonárodnú
pôsobnosť.
Jej poslaním je zabezpečenie vzdelávania, výskumu a poradenstva tak, aby vytvárala a
prenášala poznatky potrebné na rozvoj poľnohospodárstva a príbuzných odvetví, rozvoj vidieka na
Slovensku s prepojením na medzinárodné spoločenstvo. Svoje poslanie napĺňa prípravou odborníkov
s najvyšším vzdelaním, vysokými morálnymi zásadami, občianskou a spoločenskou zodpovednosťou,
výchovou v duchu hodnôt demokracie, humanizmu, etiky, morálky a tolerancie. Študentov vedie k
tvorivému, kritickému a nezávislému mysleniu, zdravému sebavedomiu a národnej hrdosti.
Realizáciou svojho poslania SPU prispieva ku zvyšovaniu vzdelanostnej, vedeckej, technickej a
hospodárskej úrovne spoločnosti. Pri tejto činnosti nadväzuje na celosvetový vývoj vedy a kultúry. V
duchu národných a všeľudových tradícií pôsobí ako súčasť siete vysokých škôl a vedeckých pracovísk
Slovenskej republiky. Spolu s ďalšími vysokoškolskými inštitúciami SPU v Nitre tvorí sieť verejných
vysokých škôl Slovenskej republiky.
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a jej fakulty poskytujú vysokoškolské
vzdelávanie v akreditovaných študijných programoch uskutočňovaných v troch stupňoch
vysokoškolského štúdia v dennej a externej forme.
Do pôsobnosti SPU v Nitre okrem 6 fakúlt patria aj pracoviská s celouniverzitnou
pôsobnosťou, ktoré realizujú rôzne podporné služby v oblasti pedagogicko-výskumnej činnosti a
informačné služby potrebné pre plnú funkčnosť univerzity. Súčasťou univerzity sú aj účelové
zariadenia.

1.5

Hodnoty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

Vzdelávanie, tradícia, výsledky výskumu, transfer poznatkov, medzinárodný ohlas a kontakty,
exkluzivita, ... prepojenie s praxou, spolupráca, ... excelencia vo výskume, ochrana duševného
vlastníctva, ...
Demokracia, morálka, humanizmus, etika, tolerancia, jednota, ...
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2. Aktivity v kľúčových oblastiach
- ciele a opatrenia
2.1

Kľúčová oblasť: Vedeckovýskumná činnosť

SPU v Nitre sa dlhodobo profiluje ako výskumná univerzita, na ktorej sa prirodzene spája
vzdelávanie s kvalitným výskumom v širokom spektre, často interdisciplinárnych odborov. V
národnom meradle je toto zameranie možné doložiť individuálnou úspešnosťou vedcov z SPU v Nitre
v súťažiach o grantové prostriedky, hlavne však úspešnosťou univerzitných tímov v získavaní
prostriedkov na inštitucionálnu podporu výskumu, či v súťaži o podporu projektov v rámci
Operačného programu Výskum a inovácie. Postupne sa skvalitňuje výskumná infraštruktúra
a v krátkom čase aj v zrekonštruovaných priestoroch Výskumného centra AgroBioTech.
Inštitucionálne zázemie sa pozitívne odráža tiež v rozvoji medziodborových a medzinárodných
kooperácií, aj keď tieto kooperácie majú zatiaľ väčšinou individuálny, menej často inštitucionálny a
dlhodobý charakter. Úspešná realizácia veľkých infraštrukturálnych projektov podporených
európskymi prostriedkami (hlavne projekt AgroBioTech a ďalšie projekty excelentných pracovísk)
otvára cestu k výraznému zvýšeniu medzinárodného zviditeľňovania, konkurencieschopnosti a
atraktivity univerzity. Podmienky udržateľnosti týchto projektov súčasne kladú vysoké nároky na
širšie zapájanie sa univerzitných tímov do medzinárodných výskumných programov a na ďalší
osobnostný rozvoj. Pozitívnym dôsledkom už samotnej prípravy veľkých projektov je spontánna a
prirodzená postupná integrácia výskumných aktivít v rámci obecnejších profilujúcich tém.

Strategický cieľ
Rozvíjať intenzívne vedeckovýskumné aktivity v rámci ťažiskových tematických oblastí
výskumu, prehlbovať kultúru vedeckého výskumu, vývoja, inžinierskej a ďalšej tvorivej
činnosti v rámci potenciálnych možností, zapájať študentov do vedecko-výskumnej,
inžinierskej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci ich študijných aktivít, presadzovať pochopenie
úlohy vedeckého výskumu, vývoja, inžinierskej a ďalšej tvorivej činnosti v odbornej i laickej
verejnosti a ich dôležitosti pre rozvoj vedy a techniky pre spoločnosť, jej hospodársky, sociálny
a kultúrny rozvoj, presadzovať využívanie výskumných kapacít na riešenie aktuálnych potrieb
Slovenskej republiky jej hospodárskeho a sociálneho rozvoja a medzinárodných výziev,
zohľadňovať pri svojich aktivitách potreby reálneho života, rozvíjať spoluprácu s podnikmi a
inštitúciami spoločenskej praxe; poskytovať odbornú racionálnu oporu ústredným orgánom
štátnej správy, verejnej správy a ostatným autoritám pri ich rozhodovaní a využívať potenciál
na špičkovej úrovni a príležitosti v medzinárodnom kontexte.
Ťažiskové tematické oblasti vedeckého výskumu SPU v Nitre do r. 2022 možno zadefinovať
nasledovne:
1. Udržateľné poľnohospodárstvo a globálne zmeny
Priorita odráža potreby výskumu širokej oblasti agrobiologických, sociálno-ekonomických
a environmentálnych vied. Reflektuje potreby vývoja udržateľných produkčných systémov,
chovateľských systémov, agrotechnológií, reťazcov produkcie zdravotne bezpečných potravín a
biodiverzitu poľnohospodárskej krajiny.
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2. Biotechnológie a potravinárske technológie
Odrážajú potrebu základného biologického výskumu od úrovne bunky po high-tech a
geneticky modifikované produkty. Výskum sa zmeria na udržanie a zvýšenie kvality a bezpečnosti
potravín pre výživu a zdravie obyvateľstva.
3. Záhradníctvo, krajinná architektúra a formy využívania krajiny
Bude sa zameriavať na analýzy prognózovania zmien a využívania krajinného priestoru,
geoinformáciu a diaľkový prieskum, zvyšovanie poznatkovej úrovne v oblasti záhradníctva,
krajinnej architektúry, vodného hospodárstva, krajinného plánovania, klimatických zmien
a pod.
4. Priemyselné a biopriemyselné technológie
Cieľom výskumu bude technické a technologické využívanie obnoviteľných zdrojov a vývoj
nových technicko-výrobných a spracovateľských technológií pre priemysel a agrosektor.
5. Spoločnosť a ekonomika
Odráža procesy zmien spoločnosti v agropotravinárskom sektore, správanie vo vzťahu k
legislatíve, vývoj a obnovu regiónov, obchodné reťazce, sociálne podnikanie v agropotravinárskom
sektore a pod.
V podrobnejšom členení sa SPU v Nitre aj v nasledujúcom období bude zameriavať na
riešenie problémov týkajúcich sa nasledovných nosných tém:
- genofond, genetika a šľachtenie kultúrnych rastlín a hospodárskych zvierat,
- pestovateľské, chovateľské a spracovateľské technológie a biotechnológie,
- modelovanie rastovo-produkčného procesu poľných a záhradných plodín a okrasných rastlín,
- vplyv globálnej zmeny klímy a environmentálnych stresov na rastliny a biodiverzitu
prirodzených a kultúrnych ekosystémov,
- pestovanie a komplexná výživa poľných a záhradníckych plodín,
- vplyv živočíšnych a rastlinných surovín na kvalitu potravín a výživu ľudí,
- ochrana ohrozených druhov flóry a fauny,
- integrovaná ochrana kultúrnych rastlín,
- vplyv fytochemikálií na vlastnosti poľnohospodárskych produktov a kvalitu pôdy a vody,
- regulovanie hydrologických charakteristík poľnohospodárskej krajiny,
- transformácia a kolobeh organickej hmoty v poľnohospodárskych sústavách,
- hodnotenie a projektovanie systémov trvalo udržateľného hospodárenia v krajine,
- hodnotenie vývojových procesov a krajinno-architektonická tvorba prostredia v sídelnej a
poľnohospodárskej krajine,
- regulácia optimálneho využitia genofondu hospodárskych zvierat a kultúrnych vrátane
netradičných rastlín (rýchlorastúce dreviny, energetické plodiny),
- technika a technológie v precíznom poľnohospodárstve,
- udržateľná energetika, komplexný výskum pestovania, skladovania a energetickej konverzie
biomasy,
- manažment a ekonomika v produkčnom procese agrosektora a rozvoj vidieka,
- produkčný potenciál slovenského poľnohospodárstva a jeho využitie v podmienkach
spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ.
Hlavné príležitosti realizácie vedeckovýskumnej činnosti SPU v Nitre budú v nasledovnom
období najmä prostredníctvom:
- Horizont 2020, NATO, COST, ASO, SF EU
- Medzinárodná vedecko-technická spolupráca podporená MŠVVaŠ SR a projektov bilaterálnej
spolupráce,
- vedeckovýskumná a vedecko-vzdelávacia spolupráca s pracoviskami SAV a rezortného výskumu,
- štátne objednávky výskumu a vývoja vyhlasovaných z úrovne ústredných orgánov štátnej správy,
- projekty realizované pre prax na báze zmlúv o dielo,
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-

projekty grantových agentúr MŠVVaŠ SR (VEGA, KEGA, APVV alebo ich nástupcovia),
vnútro univerzitné granty pre mladých vedeckovýskumných pracovníkov (GA SPU),
operačné programy EÚ v oblasti vedy a výskumu.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a jej pracoviská v nasledujúcom období
deklarujú nasledovné strategické aktivity:
- vytváranie slobodných a rovných podmienok pre rozvoj bádania v celom spektre odborov
vybudovaných na univerzite,
- podporu výskumu v nových tematických oblastiach vrátane výskumu na okraji tradičných
vedných oborov a špecializácií,
- prepájanie vzdelávania v celom spektre oborov druhého a tretieho stupňa štúdia s pôvodnou
vedeckou činnosťou,
- podpora vytvárania pracovných miest pre mladých vedcov do 5 rokov od získania titulu PhD.,
- vytváranie transparentného a stabilného spôsobu vnútorného financovania a rozpočtovania,
ktorý zaistí priaznivé podmienky pre rozvoj výskumných aktivít pri rešpektovaní odborových
špecifík,
- vytváranie finančných mechanizmov pre financovanie nových aktivít, ktoré doplnia prevažujúci
model vnútorného financovania na základe minulých výkonov a zásluh,
- vytvorenie vnútorného fungujúceho systému hodnotenia vedy a výskumu založeného na
medzinárodnom porovnávaní a hodnotení kvality a rešpektovaní špecifických rysov jednotlivých
skupín vedných oblastí a jednotlivých odborových skupín (pravidelné hodnotenie jednotlivých
odborov, pravidelné a nezávislé evalvácie pracovísk až na úroveň výskumných skupín, vrátane
sledovania kariérneho rastu),
- vytvorenie koncepcie odmeňovania tvorivých pracovníkov podľa výsledkov ročného hodnotenia,
- nastavenie personálnej politiky otvorenej voči kvalitným vedcom prichádzajúcim z prostredia
mimo univerzity, najmä zo zahraničia.
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre sa zameria na:
- dosiahnutie špičkového medzinárodného postavenia vo výskume vo vybraných oblastiach;
- integráciu výskumných programov okolo profilujúcich medziodborových tém;
- vytváranie a posilňovanie strategických partnerstiev s domácimi a hlavne zahraničnými
výskumnými pracoviskami a inštitúciami;
- marketingovú podporu budovania medzinárodnej prestíže;
- úspešnú realizáciu strategických projektov budovania výskumnej infraštruktúry (AgroBioTech a
ďalšie);
- formulácie koncepcie rozvoja výskumu založeného ako na efektívne fungujúcich a dlhodobo
udržateľných tímoch výskumných zámerov, centier a projektov OP Výskum a inovácie, tak na
kvalitnom výskume individuálnom alebo sústredenom do menších vedeckých tímov;
- vytvorenie systému inštitucionálneho financovania výskumu založeného na evaluáciach;
- výrazné zvýšenie zapojenosti do medzinárodných projektov (hlavne Horizont 2020), využijúc
podpory Kancelárie H2020;
- personálnu politiku zameranú na získavanie špičkových vedeckých pracovníkov z prostredia
mimo univerzity a na podporu a udržanie kvalitných vlastných vedcov;
- posilnenie atraktivity doktorského štúdia v špičkových oblastiach výskumu;
- vytváranie organizačných a inštitucionálnych podmienok pre integráciu výskumných aktivít
naprieč existujúcimi vnútornými štruktúrami;
- vytváranie podmienok pre oceňovanie tvorivých pracovníkov publikujúcich kvalitné, pôvodné
vedecké výstupy evidované v databázach Current Contents Connect, Web of Science a Scopus.
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2.1.1 Centrá excelencie, integrácie a kooperácie
V dokumente "Poznatkami k prosperite - Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú
špecializáciu Slovenskej republiky (Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation of the
Slovak Republic)", ktorý bol schválený vládou SR 13.11.2013 je medzi prioritami zahrnuté aj
budovanie a rozvoj technologických a biotechnologických parkov, ako aj centier excelencie.
V súlade s týmito tendenciami SPU v Nitre bude systematicky rozvíjať činnosť existujúcich
centier excelencie a najmä novovznikajúceho Výskumného centra AgroBioTech, ako špecializovaného
pracoviska univerzity vybaveného špičkovou prístrojovou technikou s možnosťou realizovať
aplikovaný výskum akceptovateľný v Európskom výskumnom priestore.
Okrem rozvoja existujúcich pracovísk bude SPU v Nitre intenzívne vyhľadávať príležitosti pre
širokú medzinárodnú spoluprácu a zapájanie sa do medzinárodných sietí a konzorcií s cieľom čo
najintenzívnejšie využívať existujúce špičkové prístrojové vybavenie a ich neustálu inováciu.

2.1.2 Výskumné centrum AgroBioTech
Výskumné centrum AgroBioTech (VC ABT) je v zmysle štatútu a organizačného poriadku SPU
celouniverzitným špecializovaným pracoviskom, ktoré vykonáva koncentrovaný inovatívny výskum v
príslušných oblastiach smerujúci k novým metódam a postupom vo výskume, najmä aplikovanom,
s možnosťou transferu výsledkov do praxe.
VC ABT vzniklo na základe riešenia projektu ITMS 26220220180 „Vybudovanie výskumného
centra AgroBioTech“ a v roku 2015 začína svoju činnosť ako novovybudované pracovisko.
Výskum realizovaný v rámci VC ABT je organizovaný prostredníctvom oddelení a v nich fungujúcich
špecializovaných laboratórií zameraných na výskum blízky vedeckovýskumnej činnosti fakúlt SPU.
- Oddelenie agrobiológie
- Oddelenie aplikovanej ekológie a bioenergie
- Oddelenie bioekonomiky
- Oddelenie biosystémového inžinierstva
- Oddelenie biotechniky a modelovania krajiny
- Oddelenie technológií potravín a biotechnológie
Hlavné príležitosti Výskumného centra AgroBioTech:
- špičkové prístrojové vybavenie sústredené v moderných priestoroch zrekonštruovaných
budov SPU, čím je pripravené pracovné prostredie na vysokej úrovni, poskytujúce možnosti
na prácu porovnateľné s možnosťami na pracoviskách s najvyššou vedeckou úrovňou,
- vytvorenie podmienok pre prípravu kvalitných projektov zameraných na vybrané oblasti
výskumu, predovšetkým cez vybudovanú infraštruktúru (prístrojové vybavenie a metodické
postupy),
- vytvorenie podmienok a predpokladov pre sieťovanie pracovísk SPU (fakúlt, katedier)
prostredníctvom tvorby vedeckých (projektových) tímov, a tým zvyšovanie vedeckého
a výskumného potenciálu fakúlt a univerzity na báze spoločnej vedeckej politiky,
- vytvorenie predpokladov na spoluprácu s pestovateľskou a priemyselnou praxou
prostredníctvom riešenia úloh aplikovaného výskumu, príprava spoločných projektov
s podnikateľským prostredím,
- vytvorenie podmienok pre spoluprácu s vedeckými a vývojovými inštitúciami v Slovenskej
republike a v zahraničí, osobitne spolupráca s partnermi v rámci riešenia projektu
(regionálne výskumné centrum),
- vytvorenie podmienok pre získanie výsledkov, ktoré môžu viesť k podávaniu patentov
a iných foriem ochrany duševného vlastníctva, s čím súvisí vybudovanie Transférového
centra SPU zameraného na podporu prenosu, zhodnocovania a využívania poznatkov z
vedecko-výskumnej akademickej sféry do komerčnej,
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využitie vybudovanej infraštruktúry a vedeckého potenciálu na prípravu kvalitných
odborníkov s vyšším vysokoškolským vzdelaním (riešenie dizertačných prác).

Potenciálne riziká Výskumného centra AgroBioTech
- riziko nízkeho financovania výskumu v SR (nízke dotácie na výskumné úlohy, nedostatočné
vypisovanie výziev na projekty vzhľadom na existujúce kapacity výskumu v SR a pod.), a z
toho vyplývajúce riziko pre udržateľnosť,
- nízka aktivita tvorivých pracovníkov, nízka úspešnosť v oblasti získavania výskumných grantov
s vyššou úrovňou financovania,
- riziko nezáujmu o výskum zo strany potenciálnych záujemcov z praxe, nemožnosť
kvalifikovaného odhadu využívania vedeckého potenciálu odbornou praxou,
- nedostatočná spolupráca akademických pracovísk s praxou,
- riziko súvisiace so spoluprácou jednotlivých vedeckých partnerov,
- možné nepresadenie dosiahnutých výsledkov na trhoch z dôvodu legislatívnych, finančných,
príp. iných obmedzení,
- problémy s komplikovaným a zdĺhavým nákupom prostriedkov potrebných na výskum,
a z toho vyplývajúca nedostatočná flexibilita a schopnosť rýchleho riešenia úloh pre prax.

Strategický cieľ
Vytvárať podmienky pre dosahovanie významných výskumných výsledkov, ktoré by boli
prínosom pre prax (aplikovaný/priemyselný výskum).
Cieľ 1: Zapájať sa do riešenia národných a medzinárodných výskumných projektov. Uspieť pri
získavaní finančných prostriedkov z kompetetívnych zdrojov.
Opatrenia:
- Vytvárať vedecké (projektové) tímy, vnútrouniverzitné partnerstvá, s cieľom dosiahnuť
synergické efekty pri riešení projektov aplikovaného výskumu.
- Vytvárať dobré podmienky na vedecký výskum (infraštruktúra, organizácia práce).
Cieľ 2: Prepojenie a integrovanie pracovísk VC ABT s pracoviskami fakúlt SPU.
Opatrenia:
- Koncentrovať vybrané oblasti výskumu zamerané na agrobiológiu, technológiu spracovania
poľnohospodárskych produktov a agropotravinárstvo, biotechnológiu, genetické technológie,
agroekológiu a bioenergetiku v nových priestoroch VC ABT.
- Pokračovať v rozvoji výskumnej infraštruktúry, pripraviť podmienky pre spoluprácu
s existujúcimi excelentnými pracoviskami na SPU.
Cieľ 3: Prepojenie s inými vedeckými pracoviskami a hospodárskou praxou.
Opatrenia:
- Vytvoriť a udržiavať intenzívne kontakty s potenciálnymi odberateľmi výskumu z praxe.
- Vytvoriť materiálno technickú základňu pre realizáciu aplikovaného výskumu.
- Vytvoriť predpoklady a podmienky pre zriadenia potravinového inkubátora.
- Vstupovať do rôznych profesijných organizácií, v ktorých je potenciál na zintenzívnenie
spolupráce s hospodárskou praxou.
- Podporovať komercionalizáciu výsledkov výskumu.
- Udržiavať a rozvíjať partnerstvo s ďalšími vedeckými inštitúciami s cieľom realizovať spoločné
projekty.
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2.2

Kľúčová oblasť: Vzdelávanie

Vzdelávací systém na SPU v súlade so všetkými strategickými dokumentmi, týkajúcimi sa
oblasti vzdelávania a zamestnanosti na národnej a medzinárodnej úrovni, musí zodpovedať
potrebám vedomostnej spoločnosti. Orientácia vzdelávania na rozvoj kľúčových kompetencií, ako
predpokladu flexibility a adaptability pracovnej sily voči požiadavkám trhu práce a zamestnávateľov,
kladie nové požiadavky na modernizáciu vysokoškolského vzdelávania, na zapojenie vyššieho počtu
občanov do celoživotného vzdelávania, rozširovanie prístupu ku vzdelávaniu, posilňovanie výskumu,
vývoja a inovácií na VŠ, zavádzaniu princípov udržateľného rozvoja do obsahu vzdelávania. Dlhodobá
stratégia rozvoja univerzity v oblasti vzdelávania musí byť založená na smeroch rozvoja trhu práce a
trhu vzdelávania. Ciele musia zohľadňovať aj ďalšie možnosti vyplývajúce z medzinárodnej
spolupráce, mobility študentov, ako aj možnosti zvýšenia počtu študentov z krajín tretieho sveta
študujúcich na SPU. SPU bude mať vždy výnimočné postavenie v spoločnosti, je svojím spôsobom
jedinečná, nakoľko pomáha hľadať riešenia krajiny – od jej výzoru, funkčnosti, obnovy a rozvoja až po
výrobné a nevýrobné diania v nej. Rozvojové aktivity SPU vo vzdelávacom procese budú smerovať do
nasledujúcich cieľových oblastí.

Strategický cieľ 1
Kontinuálne zvyšovať kvalitu vzdelávania, zdokonaľovať systém evalvácie kvality, výkonnosti
a kritérií pre hodnotenie pedagogickej činnosti
Cieľom zvyšovania kvality vzdelávania je dôsledné dodržiavanie Európskeho systému
transferu kreditov (ECTS) a príprava konkurencieschopného absolventa, ktorého poznatky, vedomosti
a zručnosti budú na úrovni súčasného vedeckého poznania a budú v súlade s požiadavkami praxe.
Jeho výsledné kompetencie by mali byť zhodné s kompetenciami obdobného diplomu v jednotlivých
krajinách Európy či vyspelého sveta.
Opatrenia:
- Vypracovať a implementovať systém manažérstva kvality podľa modelu CAF (prípadne iného
modelu) ako nástroja komplexného manažérstva kvality v podmienkach univerzity a jej fakúlt.
- Zaviesť vnútorný systém hodnotenia kvality vzdelávania (ďalej KV) v zmysle noriem a smerníc na
zabezpečovanie kvality v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania (ESG) do života
univerzity.
- Kreovaním Univerzitnej rady kvality vzdelávania na úrovni univerzity zabezpečiť celkovú
koncepciu manažmentu kvality vzdelávania na univerzite, koordinovať prácu fakultných rád
kvality pre systém manažérstva kvality vzdelávania, stanoviť kritériá KV na úrovni univerzity,
vydávať riadiace pokyny pre fakulty a revízne (hodnotiace) tímy (interné hodnotenie)
a zabezpečenie externého hodnotenia.
- Zodpovednosť Fakultnej rady kvality za uplatňovanie manažérstva KV v rámci fakulty, za
koordináciu práce komisií pre študijné programy, za koordináciu práce externých hodnotiteľov,
za vyjadrovanie sa a odporúčanie nových študijných programov, za realizáciu kritérií hodnotenia
KV na fakulte.
- Zriadiť interné evalvačné komisie pre jednotlivé študijné programy, resp. študijné odbory, ktoré
budú zodpovedné za ročné monitorovanie existujúcich študijných programov, za uplatnenie
požadovaných kritérií hodnotenia KV v študijných programoch, za periodickú revíziu existujúcich
študijných programov, za prípravu materiálov pre externých hodnotiteľov, za prípravu materiálov
pre odporúčanie nových študijných programov, za metodické usmernenie katedier, za spätnú
väzbu a získavanie názorov od študentov, absolventov, zamestnávateľov atď.
- Realizovať externé hodnotenie vzdelávacieho procesu prostredníctvom medzinárodných
expertných organizácií zaoberajúcich sa danou činnosťou, prípadne tímom expertov
z vysokoškolských a vedeckovýskumných inštitúcií a spoločenskej praxe.
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Realizovať dotazníkový prieskum hodnotenia kvality vzdelávania študentmi všetkých troch
stupňov štúdia a pedagógmi prostredníctvom online dotazníka v UIS a poznatky využiť pri
skvalitňovaní vzdelávacieho procesu.
Prostredníctvom online dotazníka v UIS pravidelne hodnotiť uplatnenie absolventov SPU
v spoločenskej praxi a odozvu zamestnávateľov.

Strategický cieľ 2
Stabilizácia počtu študentov, aktívny marketing, udržanie záujmu o štúdium na SPU
Cieľom je stabilizovať počty študentov zodpovedajúcich kapacitným možnostiam univerzity.
Nepriaznivé trendy demografického vývoja, zmena štruktúry uchádzačov o štúdium na SPU, nárast
počtu absolventov gymnázií na úkor stredných odborných škôl, vyššia domáca, ale aj medzinárodná
konkurencia, zvýrazňujú potrebu aktívneho marketingu pri získavaní študentov.
Opatrenia:
- Zvýšiť spoluprácu so subjektmi sekundárneho vzdelávania, realizovať kontaktné stretnutia na
pôde stredných škôl s oslovením uchádzačov nielen pripravenými študijnými programami, ale aj
ďalšími informáciami o praktickom uplatnení absolventov.
- Propagovať možnosti štúdia na jednotlivých fakultách v akreditovaných študijných programoch
vo všetkých regiónoch Slovenska a v médiách (napr. televízia, regionálne televízie, Slovenský
rozhlas), na rôznych web portáloch, výstavách súvisiacich so vzdelávaním, ale aj s tematikou
poľnohospodárstva a rozvoja vidieka (Agrokomplex, Kariérne dni a pod.).
- Pokračovanie uplatňovania stratégie dní otvorených dverí na fakultách.
- Zvýšenie informačnej aktivity o dianí a dosiahnutých výsledkoch na univerzite, zvýrazňovanie
aktivít univerzity na domácom, ale aj medzinárodnom poli.
- Pružné reagovanie na dopyt a zverejňovanie referencií o úspešných absolventoch v praxi.
- Širšie prepojenie s praxou a spoluprácu s alumni komunitou, ako dôležitého zdroja spätnej väzby,
vyhľadávania talentovaných a nadaných študentov, poskytovania motivačných nástrojov a pod.
- Zvyšovanie prestíže študenta a absolventa univerzity SPU, založenej na vysokej kvalite
vzdelávania a výskumu.
- Podnecovanie trvalého záujmu mladej generácie o zdravé vidiecke prostredie.
- Vyčlenenie finančných zdrojov súvisiacich s propagáciou vzdelávacích aktivít.

Strategický cieľ 3
Profil vzdelanosti budúceho absolventa SPU a inovácia študijných programov
Cieľom je príprava absolventa univerzity, ktorý nájde uplatnenie na trhu práce a bude, okrem
hlbokých odborných znalostí, disponovať schopnosťami riešiť pracovné problémy, samostatne
myslieť, pracovať v tíme, pracovať s modernými technológiami, počítačovou zdatnosťou, aktívnym
používaním cudzích jazykov, ako aj schopnosťou formovať občiansku spoločnosť.
Opatrenia:
- Priebežne prehodnocovať efektívnosť každého študijného programu vzhľadom na záujem o daný
študijný program, uplatnenie absolventov, ako aj personálne, priestorové a finančné možnosti
univerzity.
- Komplexné budovanie študijných programov zohľadňujúcich vývojové a inovačné trendy,
zaručujúcich vyššiu úroveň znalostí, vyššiu intelektualizáciu v podobe rýchlejšieho využívania
nových poznatkov s vyššou mierou konkurencieschopnosti.
- Užšieho prepojenia vysokoškolského štúdia na výskum, hlavne v 2. a 3. stupni štúdia
prostredníctvom siete excelentných pracovísk výskumu.
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Zvýšiť šance absolventov na trhu práce cestou cieľavedomejšej orientácie študijných programov
na profesijnú prípravu a previazanosť teoretickej a praktickej prípravy na budúce povolanie.
Vyššia multidisciplinárnosť a vyššia flexibilita, ako predpoklad zníženia ťažkostí s hľadaním
uplatnenia absolventov v spoločenskej praxi. Inováciu študijného programu realizovať na základe
názorov absolventov, ako aj v spolupráci so súkromným sektorom, alebo zahraničnými
univerzitami vo väzbe na nové teoretické poznatky a vývoj spoločenskej praxe. Oblasť
vzdelávania reformovať tak, aby výstupy, schopnosti, návyky a zručnosti absolventov zabezpečili
vysokú pravdepodobnosť ich uplatnenia.
Udržiavanie trvalých profesionálnych a spoločenských kontaktov s absolventmi univerzity
prostredníctvom klubov absolventov. Špičkových absolventov podporovať a motivovať do
zapojenia sa do vzdelávacieho a tvorivého procesu na univerzite. Pre zlepšenie spolupráce s
absolventmi a zabezpečenia spätnej väzby s univerzitou a fakultou, iniciovať prípravu a riešenie
výskumných projektov orientovaných na problematiku uplatnenia absolventov v spoločenskej
praxi.
Systematicky pracovať so zástupcami stredných škôl s cieľom výmeny skúseností vo vzdelávaní
a informovaní o aktuálnych možnostiach štúdia na univerzite.

Strategický cieľ 4
Zabezpečenie rovnosti príležitostí a vytváranie podmienok pre úspešné štúdium
Cieľom je zabezpečovať rovnosť príležitostí pre všetkých záujemcov o štúdium
prostredníctvom transparentného a objektívneho prijímacieho konania.
Opatrenia:
- Kontinuálne zvyšovať kvalitu relevantných informácií o podmienkach prijatia na štúdium
jednotlivých študijných programov a stupňov vzdelávania - webové sídla univerzity, fakúlt,
sociálne siete, médiá.
- Podporovať objektivizáciu a transparentnosť prijímacieho konania využitím výsledkov testovania
študentov.
- Podmienky pre úspešné štúdium vytvárať neustálym zvyšovaním starostlivosti o študentov po
stránke študijnej, profesijnej a psychologickej, vrátane kariérneho poradenstva, zlepšovaním
podmienok ubytovania, študijného prostredia, stravovania, športového vyžitia, podmienok pre
efektívne využívanie voľného času, zlepšeného prístupu k informáciám, zdravotnej starostlivosti,
zlepšeniu obojstrannej komunikácie medzi študentmi a učiteľmi.
- Zvyšovaním aktivity študijných poradcov, ktorí musia byť v bezprostrednom kontakte so
študentmi a v spolupráci so študijným oddelením, ale aj gestorskými katedrami musia študentom
poskytovať účinnú poradenskú službu pri zostavovaní ich konkrétnych študijných plánov, a tak
pomáhať pri usmerňovaní ich profesného zamerania.
- Vhodnými kritériami rozdelenia motivačných štipendií financovaných z rozpočtu štátu a
štipendií z mimorozpočtových zdrojov vytvoriť prostredie motivujúce k vynikajúcemu plneniu
študijných povinností, k zapájaniu sa do vedeckovýskumnej práce, do systematickej práce v rámci
študentskej vedeckej činnosti a do kultúrno-športových aktivít reprezentujúcich univerzitu.
- Budovaním bezbariérových prístupov, ako aj využívaním nových technológií umožniť aj
študentom so špecifickými potrebami plnohodnotnú účasť na vzdelávacom procese.
- Uplatňovaním individuálneho prístupu nielen k tým študentom, ktorí potrebujú pomoc pri
zvládnutí študijných či iných problémov, ale aj k mimoriadne nadaným študentom.

Strategický cieľ 5
Zlepšený prístup k informáciám, nové metódy a formy vzdelávania zodpovedajúce
vedomostnej ekonomike
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Zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu na univerzite bude nevyhnutne vyžadovať nové
metódy a formy vzdelávania, zodpovedajúce potrebám vedomostnej ekonomiky, ako aj orientáciu
obsahu vzdelávania na kľúčové kompetencie absolventa SPU.
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Opatrenia:
- Podporovať aktivizujúce formy výučby, ako sú výučba na báze znalostí, projektovo-orientovaná
výučba, modelovanie pomocou rôznych počítačových programov, modelové prístupy, počítačom
podporované rozhodovacie systémy, rozvoj informačného vzdelávania spolu s kritickým
hodnotením získaných informácií, virtuálne formy vzdelávania, videokonferenčné technológie,
prípadové štúdie, ekonomické hry a pod.
- Kvalitatívne lepší a rýchlejší prístup k informáciám cestou informatizácie všetkých oblastí
vysokoškolského vzdelávania a zavedenia nových technológií, aj rozšírením e-learningových
foriem vzdelávania.

Strategický cieľ 6
Internacionalizácia vzdelávacieho procesu, kompatibilita domácich a zahraničných študijných
programov
Základom pre uplatnenie sa univerzity a jej fakúlt v európskom vzdelávacom konkurenčnom
prostredí bude internacionalizácia vzdelávacieho procesu nielen ponukou výučby študentov
v cudzom jazyku, ale aj vytváranie podmienok na tvorbu spoločných študijných programov s cieľom
udeľovania dvojitých a spoločných diplomov.
Opatrenia:
- Ponuka dvojjazyčnej formy výučby, prípadne výučby profilujúcich predmetov či modulov
variantne v anglickom a slovenskom jazyku, alebo výučby študijných programov výlučne v
anglickom jazyku.
- Zaradenie odborných predmetov vyučovaných v cudzom jazyku do študijných programov našich
študentov s cieľom zlepšenia ich jazykových kompetencií v oblasti odbornej profilácie.
- Zabezpečenie kompatibility vzdelávacieho procesu s vyspelými univerzitami EU a sveta.
- Tvorba spoločných študijných programov, ktoré budú viesť k postupnému zavedeniu a uznávaniu
spoločných titulov vo forme dvojitých či spoločných diplomov.
- Tvorba spoločných učebných pomôcok medzinárodným tímom odborníkov, organizovanie
medzinárodných letných škôl.
- Zvýšenie mobilít študentov a učiteľov s cieľom zlepšenia kvality vzdelávacieho procesu.

Strategický cieľ 7
Zvýšenie aktivít v rámci celoživotného vzdelávania a poradenstva
Univerzita so svojimi akreditovanými programami, vedeckým potenciálom a medzinárodným
uznaním má všetky predpoklady na budovanie uceleného systému celoživotného vzdelávania a
poradenstva, na zabezpečenie odborného rastu spoločnosti s dôrazom na vidiecke prostredie
a agropotravinársky sektor.
Opatrenia:
- Vytvoriť podmienky pre priestorové, ale aj personálne a finančné zabezpečenie realizácie
celoživotných foriem vzdelávania.
- Pripraviť na fakultách podklady k akreditácii vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávania v
rámci celoživotného vzdelávania pre riešenie aktuálnych otázok agropotravinárstva a rozvoja
vidieka v súlade so stratégiou EU.
- Efektívne prenášať najnovšie výsledky vedy a výskumu do praxe prostredníctvom vzdelávania a
poradenstva, ale aj ďalšími nástrojmi transferu poznatkov z univerzity do spoločenskej praxe cez
vedecko-technické parky, start-up spoločnosti, spin-off spoločnosti, technologické centrá,
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik, rôzne kompetenčné centrá zabezpečujúce spoluprácu
akademickej a podnikateľskej sféry, spoločné projekty a pod.
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Spoluprácou so strednými školami, s ďalšími vzdelávacími inštitúciami, výskumnými ústavmi,
regionálnymi sieťami rozličných inštitúcií, ako aj podnikov vytvárať siete učiacej sa spoločnosti,
resp. učiaceho sa regiónu.
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2.3

Kľúčová oblasť: Internacionalizácia v oblasti výskumu a vzdelávania

Medzinárodné vzťahy a spolupráca majú v činnosti SPU prierezový charakter. Ich dopad na
všetky hlavné činnosti univerzity je nepopierateľný a to je jeden z dôvodov, prečo sú zahraničné
vzťahy a internacionalizácia výskumu a vzdelávania jednou z priorít SPU v Nitre a patria ku kľúčovým
oblastiam dlhodobého zámeru.
Členstvo SR v EÚ stavia pred nás nové výzvy, ponúka nové príležitosti a vyžaduje na ich
riešenie nových, jazykových kompetentných, globálne mysliacich ľudí.
Európske vzdelávanie odráža rôznorodosť jazykov, kultúr a systémov, ktoré sú
neodmysliteľnou súčasťou identity členských štátov. Vo vzdelávaní rastie potreba spolupráce a
mobility, aby občania z rôznorodosti mali prospech a neboli ňou obmedzovaní. Pre oblasť vzdelávania
sú EÚ podporované aktivity členských štátov v oblastiach:
- mobility študentov a učiteľov,
- spolupráce medzi školami a univerzitami,
- jazykového vzdelávania,
- uznania titulov, kvalifikácií a schopností pre vzdelávanie a profesijné účely,
- rozvoja otvoreného a dištančného vzdelávania.

Strategický cieľ
Posilňovať pozíciu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v európskom a globálnom
priestore, zvyšovať podiel zahraničných študentov študujúcich na univerzite, sledovať kvalitu
a efektívnosť akademickej mobility vo väzbe na výkony vo vede a vzdelávaní, rozšíriť ponuku
predmetov a študijných programov vyučovaných v anglickom jazyku, venovať pozornosť
výučbe svetových jazykov a ponúknuť možnosť študovať slovenský jazyk zahraničným
študentom a využiť synergický efekt z vedúceho postavenia SPU v Nitre vo Vyšehradskej
asociácii univerzít v záujme pre rozvoj medzinárodných vzdelávacích a vedecko-výskumných
aktivít.
Cieľ 1: Mobility študentov a pracovníkov SPU.
Mobilita mladým ľuďom umožňuje zlepšiť osobné skúsenosti, vedomosti, zamestnateľnosť a učiteľom
poskytuje príležitosť rozšíriť si poznatky, osvojiť nové metódy, zlepšiť zručnosti. Mobilita podporuje
pocit spolupatričnosti a vznikajúce európske občianstvo. Medzinárodné programy a projekty
považujeme za významné podporné nástroje pre budovanie strategických partnerstiev, zvyšovanie
konkurencieschopnosti a budovanie dobrého mena SPU v Nitre.
Opatrenia:
- zapájať sa do projektov, ktoré umožňujú podporu a rozvoj mobilít,
- propagovať mobility,
- administratívne zabezpečovať mobility,
- podporiť štúdium svetových jazykov ,
- sledovať kvalitu a efektívnosť akademickej mobility vo väzbe na výkony vo vede a vzdelávaní.
Cieľ 2: Spolupráca medzi inštitúciami.
Opatrenia:
- aktívne vyhľadávať kontakty,
- rozvíjať existujúce kontakty,
- zapájať sa do projektov, z ktorých vplýva spolupráca,
- využívať mobility na nadviazanie kontaktov.
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Cieľ 3: Posilňovanie a politika dvojitých a spoločných diplomov.
Opatrenia:
- akceptácia podmienok udeľovania diplomov,
- zapájanie sa do programov, ktoré takéto diplomy poskytujú,
- propagácia možnosti takéhoto štúdia.
Cieľ 4: Podpora pôsobenia zahraničných študentov a pracovníkov na SPU.
Opatrenia:
- zapájanie sa do programov, ktoré podporujú mobilitu (zahraničných študentov, učiteľov,
výskumníkov, administratívnych pracovníkov),
- administratívne zabezpečenie ich pobytu,
- propagácia pôsobenia na SPU,
- výučba slovenského jazyka pre zahraničných študentov.
Cieľ 5: Organizácia podporných podujatí.
Opatrenia:
- využívanie grantov na organizáciu podporných podujatí (letné školy, kurzy, týždne
internacionalizácie...),
- administratívne zabezpečenie podujatí.
Cieľ 6: Členstvo v medzinárodných organizáciách.
- angažovať univerzitu vo významných medzinárodných univerzitných asociáciách a odborných
akademických združeniach,
- administratívne zabezpečenie.
Cieľ 7: Rozvoj Vyšehradskej univerzitnej asociácie.
Opatrenia:
- administratívne zabezpečenie chodu asociácie,
- sekretariát asociácie,
- koordinácia aktivít.
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2.4

Kľúčová oblasť: Informatizácia

Centrum informačných a komunikačných technológií Slovenskej poľnohospodárskej
univerzity v Nitre (ďalej „Centrum“ alebo „CIKT“) je informačným pracoviskom, ktorého poslaním je
komplexné zabezpečovanie potrieb univerzity v oblasti informačných a komunikačných technológií
budovania a prevádzky celouniverzitnej počítačovej siete vo vzťahu ku všetkým aktivitám univerzity
a univerzitných pracovísk.

Strategický cieľ 1
Rozvoj počítačovej siete SPU
Cieľ 1: Aktualizácia potrieb lokálnych počítačových sietí LAN v budovách.
Opatrenia:
- Revízia a doplnenie potrieb sieťových prípojok na katedrách a iných pracoviskách univerzity
s nadväznými potrebami aktívnych a pasívnych sieťových komponentov tak, aby boli všetky
potrebné zariadenia pripojené priamo na centrálne manažované prepínače.
- Vytvorenie realizačných projektov pre jednotlivé budovy, podľa finančných možností
postupne realizovať projekty.
Cieľ 2: Rozvoj optickej infraštruktúry areálu SPU – zvýšenie výkonnosti a bezpečnosti siete.
Opatrenia:
- Vytvorenie realizačných projektov pre rekonštrukciu častí optickej infraštruktúry medzi
budovami univerzity, so zameraním sa na výmenu multimódových optických káblov za
výkonnejšie SM (single móde) káble a so zameraním sa na výmenu vzdušných káblov za
podzemné káble v plastových ochranných trubkách alebo v mikrotrubičkách. Podľa
finančných možností realizovať tieto obmeny siete spolu s výmenou potrebných aktívnych
prvkov.
Cieľ 3: Rozvoj bezdrôtovej siete SPU.
Opatrenia:
- Vytvorenie realizačných projektov pre doplnenie a rekonštrukciu wifi prístupových bodov
s cieľom zvýšiť dostupnosť a rýchlosť komunikácie. Dostupnosť zvýšiť zvýšením počtu
rozmiestnených prístupových bodov a kapacitu a rýchlosť zvýšiť prechodom na modernejšie
zariadenia. Podľa finančných možností realizovať tieto zámery spolu s výmenou nadväznými
aktívnymi prvkami, radičmi a servermi.

Strategický cieľ 2
Rozvoj bezpečnosti a ochrana
Cieľ 1: Rozvoj prístupového systému.
Opatrenia:
- Vytvorenie realizačných projektov pre doplnenie centrálne riadených a vstupných dverných
zámkov do bodov SPU a nepriamo riadených vnútorných dverných zámkov (kancelárie
a cvičebne a pod.) Podľa finančných možností realizovať tieto zámery spolu s výmenou
nadväznými aktívnymi prvkami, radičmi a servermi.
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Cieľ 2: Rozvoj kamerových systémov kontroly priestorov SPU.
Opatrenia:
- Vytvorenie realizačných projektov pre doplnenie potrebných typov kamier a potrebnej
kabeláže. Podľa finančných možností realizovať tieto zámery spolu s výmenou nadväznými
aktívnymi prvkami a servermi so softvérom pre záznam a detekciu narušenia.

Strategický cieľ 3
Rozvoj centrálnych serverov a sieťových služieb
Cieľ 1: Rozvoj systému serverov.
Opatrenia:
- Vytvorenie realizačných projektov pre doplnenie centrálnych serverov – obnova hardvéru,
rozšírenie diskových polí, zabezpečenie zálohovania - nové zálohovacie zariadenie alebo
zabezpečenie externou službou, napr. cloudové riešenie, kontrolný a signalizačný systém pre
napájanie serverovne. Podľa finančných možností realizovať tieto zámery spolu s výmenou
nadväznými obmenami zariadení a softvéru.
- Zabezpečenie licencii VMware pre riadenie a konfiguráciu virtuálnych serverov alebo podľa
finančných možností realizovať tieto zámery.

Strategický cieľ 4
Rozvoj informačného systému UIS
Cieľ 1: Rozvoj služieb UIS.
Opatrenia:
- Podľa potrieb fakúlt a aj jednotlivých pracovísk realizovať cez helpdesk zmeny v programe,
alebo podľa potrieb doprogramovanie nových funkcií.

Strategický cieľ 5
Rozvoj techniky v posluchárňach a v aule
Cieľ 1: Vylepšiť technické možnosti v aule.
Opatrenia:
- Vytvorenie realizačného projektu pre rekonštrukciu elektrických rozvodov, osvetlenia
a ozvučenia v aule, ktoré sú nevyhovujúce pre potreby dnešných požiadaviek pri
slávnostných akciách.
Cieľ 2: Vylepšiť technické možnosti v posluchárňach.
Opatrenia:
- Vytvorenie realizačného projektu pre modernizáciu technických podmienok v priestoroch pre
výučbu, ktoré sú nevyhovujúce pre potreby dnešných požiadaviek.
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2.5

Kľúčová oblasť: Technický a materiálny rozvoj univerzity

Pri určovaní priorít v oblasti technického a materiálneho rozvoja SPU je potrebné mať na
zreteli širokú škálu poslania univerzity, jej jedinečnosť v oblasti pedagogickej, vedeckovýskumnej
činnosti, ako aj úloh v rezorte poľnohospodárstva a potravinárstva, jej poradenskú a koordinačnú
úlohu medzi vzdelávacími, výskumnými, spracovateľskými a obchodnými inštitúciami v oboch
rezortoch, veľký potenciál v prepojení s partnerskými inštitúciami v zahraničí.

Strategický cieľ
Vytvoriť moderný univerzitný areál a priestor konkurencieschopný v medzinárodnom
kontexte, ktorý plne zabezpečí komfortné zázemie na realizáciu kľúčových aktivít, všestranný
rozvoj osobnosti študenta a stimulujúce zázemie pre zamestnancov.
Cieľ 1: Zabezpečiť udržateľnosť pôvodného pamiatkovo chráneného areálu SPU v Nitre – národná
kultúrna pamiatka – 9 objektov.
Opatrenia:
- Areál SPU je významným mestotvorným prvkom a aj preto je nevyhnutné venovať jeho
udržateľnosti pozornosť. Z dôvodu koncepčného prístupu bola zriadená rektorom SPU v roku
2015 Rada udržateľnosti areálu SPU – národnej kultúrnej pamiatky, ktorá je zložená
z odborníkov z oblasti pamiatkovej ochrany, architektúry a staviteľstva. Jej úlohou je
komunikovať koncepčný prístup ku zachovaniu hodnôt významných objektov ako aj
možnostiam efektívneho využívania.
- Nevyhnutné je venovať sa opravám fasád objektov hlavného areálu SPU, vzhľadom na to, že
proces začal výmenou okenných výplní. Do fasády 50 rokov starej boli vmontované najnovšie
okenné konštrukcie. Pôvodné fasády sú značne poškodené. Ich rekonštrukcia je nutná
z bezpečnostných a estetických dôvodov, zateplenie budov je významný prostriedok
znižovania prevádzkových nákladov SPU.
- Naliehavosť zásahov na rovnakej úrovni: oprava fasád pamiatkovo chránených objektov a s
tým súvisiaca oprava vnútorných zvodov dažďovej vody. Návrh postupu v niekoľkých na seba
nadväzujúcich etapách bude vypracovaný v súlade s finančnými možnosťami.
- V súvislosti so zmenami technických, bezpečnostných a prevádzkových predpisov je potrebné
doplniť stavby o ďalšie prvky, vyžadované napr. požiarno-bezpečnostnými predpismi a pod.
Bude potrebné opravy a údržbu budov plánovať v dostatočnom časovom predstihu.
Cieľ 2: Zabezpečiť optimalizáciu energetického štandardu v objektoch univerzity.
Opatrenia:
- Rekonštrukcia najmä nasledovných oblastí technickej infraštruktúry: plyn, elektrická energia,
pitná a odpadová voda, vykurovanie, klimatizácia, komunikačné technológie, alternatívne
zdroje energie. Bude vypracovaná koncepcia racionalizácie využívania základných zdrojov
energií a to najmä z hľadiska výmeny zastaraných technológií, náročných na energie za nové nízko nákladové. Riešenie tepelného hospodárstva hlavného areálu a priľahlých objektov
bude realizované v krokoch: odkomunikovanie energetických súvislostí – energetický audit,
rekonštrukcia tepelného hospodárstva hlavného areálu a časti pavilónu Q, vypracovanie
štúdie na vykurovací systém, projektová príprava a realizácia.
- Výmena elektrických svietidiel za svietidlá s nízkou spotrebou elektriny (žiarovky a žiarivky v
pracovniach, prednáškových miestnostiach a chodbách, regulácia intenzity osvetlenia a
zapínanie svietidiel na princípe snímačov pohybu).
- Rekonštrukcia pôvodnej elektroinštalácie v objektoch.
- Vypracovanie a postupná realizácia koncepcie doplnenia nového rozvodu pitnej vody.
- Zníženie množstva odpadovej vody tak, že sa oddelí dažďová kanalizácia od splaškovej
kanalizácie a dažďová voda sa odvedie do vodných nádrží a bazénov, odkiaľ sa bude využívať
na závlahu parkov v areáli SPU.
- Klimatizácia je riešená len v niektorých objektoch. Jej výkonnosť je pomerne malá
a nedostatočná, najmä v prednáškových miestnostiach. Z uvedeného dôvodu bude potrebné
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-

pristúpiť v prvom rade k zatepleniu objektov, dokončiť výmenu okien, zmeny vykurovacieho
systému a vetrania. Uvedené kroky si vyžiadajú samostatnú štúdiu.
Rekonštrukcia kanalizačných potrubí, zabránenie priesaku splaškových vôd do
podpovrchových vôd (zdroje EÚ). Vodné nádrže – v botanickej záhrade a ďalšiu v
demonštračnej záhrade (nová) využiť na odvádzanie a najmä zachytávanie dažďových vôd.
Existujúcu závlahovú sieť, ktorá je napojená na čerpaciu stanicu v botanickej záhrade rozšíriť
tak, aby sa dala nádrž a čerpacia stanica využívať pre závlahu časti areálu SPU.

Cieľ 3: Modernizovať všetky objekty univerzity a exteriér areálu v kontexte uvedeného strategického
cieľa.
Cieľ 4: Optimalizovať prevádzku pracovísk a využívanie priestorov.
Opatrenia:
- Pracovné priestory sú v súčasnosti využívané na princípe historického vývinu, ktorý bol najmä
v ostatnom období veľmi dynamický. Stav vyžaduje komplexnú štúdiu využívania všetkých
objektov a jednotlivých priestorov univerzity kvantitatívne a následne kvalitatívne. Na
základe personálneho auditu, štruktúry zamestnancov podľa jednotlivých základných
pracovísk bude potrebné určiť ich nárokovateľný priestor, limity, prípadné rezervy. Audit určí
potrebný a efektívny rozsah pracovnej plochy jednotlivých pracovísk a podľa štruktúry výučby
aj možnú zmenu priestorovej štruktúry katedier a prípadný presun katedier.
- Manažment nehnuteľného majetku univerzity racionalizovať a snažiť sa v rámci možností
koncentrovať aktivity do hlavného areálu SPU. Zabezpečiť čo možno najoptimálnejší rozvoj
a investovať snahu aj financie na rozvoj udržateľných súčastí.
Cieľ 5: Zabezpečiť vybavenosť a služby v priestore univerzity, ktoré zvýšia komfort a štandard
pracovného a študijného zázemia a podporia rozvoj kultúry, športu a spoločenského života študentov
a zamestnancov.
Opatrenia:
- Centrum univerzitného športu
1. Zateplenie bloku „D“ (Centrum univerzitného športu) – posúdenie statickej odolnosti pri
realizácii zateplenia objektu – vypracovanie projektovej dokumentácie zateplenia objektu
a realizácia.
2. Rekonštrukcia exteriéru športového areálu pri Študentskom domove Mladosť –
vypracovanie štúdie a následne projektovej dokumentácie.
3. Doplnenie plôch a priestorov pre relax, aktivity študentov a zamestnancov – oddychové
a relaxačné plochy a pod. (potenciál na exteriér pre V-klub).
Spoločenská sála ŠD Mladosť - Prehodnotenie štúdie vypracovanej na tieto
priestory – reálne potreby a vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie.
Rekonštrukcia spoločenskej sály a priľahlých vstupných a reprezentatívnych priestorov.
Výstavba kaviarne medzi pavilónom CH a aulou - Dopracovanie štúdie do
projektu k stavebnému povoleniu a realizácia.
Cieľ 6: Zabezpečiť efektívnu komunikáciu a bezpečnosť v priestore univerzity a jej objektoch.
Opatrenia:
- Komunikácie a parkoviská – celú cestnú sieť, parkoviská ako aj asfaltové chodníky bude
potrebné postupne zrekonštruovať. Vhodné by bolo použiť zámkovú dlažbu.
- Kontrola a ochrana priestorov univerzity – zabezpečenie vstupov do areálu SPU pomocou
rámp, zamedzuje priamemu vstupu cudzím osobám v motorových vozidlách do areálu SPU.
Je potrebné zabezpečiť kontrolu a monitoring celého areálu pomocou kontrolného
kamerového systému.
Uvedené ciele sú finančne náročné. Financie je potrebné získať z dostupných grantov a programov
európskych fondov a optimalizovaním prevádzky súčastí univerzity.
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2.6

Kľúčová oblasť: Sociálna starostlivosť o študentov

2.6.1 Finančná podpora študentov
Rozvoj sociálnej starostlivosti o študentov vychádza zo všeobecne záväzných právnych
noriem a vnútorných predpisov univerzity. V nasledujúcom období pôjde o ďalší rozvoj sociálnej
starostlivosti, podpory a vytváranie dostupných a dôstojných podmienok štúdia a relaxácie študentov
najmä v nasledovných oblastiach:

Strategický cieľ
Poskytovanie sociálnych štipendií študentom podľa vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej
republiky č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Opatrenia:
V rámci Kancelárie pedagogickej činnosti a ECTS bol zriadený Register študentov, ktorý zabezpečuje
uvedenú agendu. Za účelom lepšieho organizačného zabezpečenia evidencie a vyplácania sociálnych
štipendií študentom univerzity bude potrebné vytvoriť systém previazanosti jednotlivých fakúlt
s evidenciou v UISe a na príslušných útvaroch rektorátu SPU.

2.6.2 Poskytovanie ubytovacích, stravovacích a zdravotníckych služieb
Ubytovacie služby pre študentov SPU sú zabezpečené v štyroch študentských domovoch (ŠD):
- ŠD Mladosť, Štúrova ul. č. 3, Nitra
- ŠD A. Bernoláka, Tr. A. Hlinku č. 4, Nitra
- ŠD Poľnohospodár, Vihorlatská 10, Nitra
- ŠD na Akademickej ulici v Nitre
Projektovaná kapacita ubytovacích zariadení je prekročená takmer o 40 %.
Cieľom je platby za ubytovacie služby udržať na najnižšej, ekonomicky únosnej úrovni tak, ako to
predpisujú smernice MŠ SR v podprograme 07715 – Sociálna starostlivosť o študentov s ohľadom na
zlepšovanie štandardu bývania.
Stravovacie služby sú riešené formou základného a doplnkového stravovania. Používa sa
automatický prihlasovací systém na stravu ako aj úhradu platieb cez elektronický systém. Stravovanie
sa poskytuje v dvoch prevádzkach: ŠJ Mladosť a ŠJ A. Bernoláka.
Pre doplnkové stravovanie sú vytvorené priestory v bufetoch: ŠD Mladosť , ŠD A. Bernoláka , pod
aulou SPU a v „S“ pavilóne.

Strategický cieľ
V súvislosti s pretrvávajúcim záujmom o štúdium na univerzite zabezpečiť, aby ubytovacie
a stravovacie priestory v študentských domovoch poskytovali podmienky pozitívne
stimulujúceho prostredia konkurencieschopného v medzinárodnom kontexte pre študentov
a hostí univerzity
Cieľom pre budúcnosť je udržať dostupné ceny stravovania, zatraktívniť možnosti výberu a zlepšiť
štandard priestorov a kultúru stravovania. Obdobne ako ubytovanie aj platby za stravovanie je
potrebné naďalej udržovať na najnižšej možnej úrovni, poskytujúc kvalitné a plnohodnotné
stravovanie. V tejto oblasti je potrebné realizovať efektívny ekonomický prenájom.
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Cieľ 1: Znížením kapacity izieb zabezpečiť vyšší štandard a kvalitu bývania.
Opatrenia:
- Projektovaná kapacita ubytovacích zariadení je prekročená skoro o 40 %. Bude potrebné
uvažovať o postupnom znižovaní obsadenosti izieb a o realizácii podmienok pre ubytovanie
podľa Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 259/2008 (o podrobnostiach
a požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty
nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia). Plánuje sa v priebehu 4 rokov v ŠD Mladosť.
znížiť počet ubytovaných v bunkách o kapacite 7 (4+3) znížiť na kapacitu 5 (2+3). Toto
opatrenie je možné realizovať len postupne, aby sa neznížila rapídne kapacita v jednom roku
a ďalej je to spojené aj finančnými nákladmi a procesom verejného obstarávania.
Cieľ 2: Zníženie nákladov na energie a hospodárne využitie finančných zdrojov.
Opatrenia:
- Pripraviť a realizovať komplexnú rekonštrukciu vykurovacieho systému v ŠD A. Bernoláka
stará časť (Nová Doba).
Cieľ 3: Rozvoj a modernizácia zavedených informačných systémov, IKT služieb.
Opatrenia:
- Pripraviť a realizovať riešenie zabezpečenia priestorov ŠD z dôvodu veľkej anonymity
študentov a vysokého počtu ubytovaných študentov v jednotlivých ŠD, zabezpečiť
centralizovaný kamerový systém a vstup do ubytovacích priestorov prostredníctvom
čipových kariet .
- Pre zlepšenie služby stravovania doplniť stravovací informačný systém o dobíjacie automaty
na kredit stravného konta.
Cieľ 4: Skvalitňovať podmienky ubytovania.
Opatrenia:
- Permanentne modernizovať ubytovacie priestory, ktoré vytvoria podmienky pre vyšší
štandard ubytovania (modernizácia interiérov, obmena nábytku a zariadenia, rekonštrukcia
priestorov).
Primárnu zdravotnícku starostlivosť pre študentov zabezpečujú lekári v zdravotných strediskách,
ktoré sú priamo v ŠD. V ŠD sú zriadené tiež služby zdravotníka, ktorý v prípade potreby poskytuje
neodkladnú prvú pomoc a ošetrenie ubytovaným študentom v súlade s platnými zásadami o činnosti
zdravotníkov v ŠD vysokých škôl. Na SPU sú zriadené lekárske ambulancie:
- stomatologická ambulancia ŠD A. Bernoláka
- dorastová lekárka – ŠD Mladosť, Štúrova ul. č. 3, Nitra
- praktická lekárka pre dospelých – ŠD Mladosť, Štúrova ul. č. 3, Nitra
Stomatologická a gynekologická ambulancia nie je pre študentov k dispozícii. Tieto služby
zabezpečujú štátne a súkromné ambulancie v meste Nitra.

2.6.3 Štúdium študentov so špecifickými potrebami
Na SPU v Nitre je štúdium študentov so špecifickými potrebami koordinované centrálne
prostredníctvom prorektora pre vzdelávanie a ECTS a prodekanov pre štúdium. Bola vypracovaná
Smernica o pôsobnosti koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami č. 42/2013, ktorou sa
riadi univerzitný koordinátor a na každej fakulte koordinátori pre prácu so študentmi so špecifickými
potrebami. V tejto súvislosti sa postupne realizovala rekonštrukcia bezbariérových vstupov do
niektorých objektov SPU. V budúcom období bude potrebné naďalej zlepšovať podmienky štúdia
týchto uchádzačov.
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Strategický cieľ
Vytvárať všeobecne prístupné akademické prostredie a zodpovedajúce podmienky štúdia pre
študentov so špecifickými potrebami bez znižovania požiadaviek na ich študijný výkon.
Opatrenia:
- Hľadať finančné zdroje pre bezproblémový prístup študentov so špecifickými potrebami do
ďalších priestorov univerzity, kde prebieha výučba.
- Študentom v prvom roku na 1. stupni štúdia pomáhať pri adaptácii sa na univerzitný systém
štúdia a súčasne ich usmerňovať počas celého štúdia pri ich profesionálnom zameraní,
s prihliadnutím na ich individuálne špecifické požiadavky.
- Študentom poskytovať účinnú poradenskú pomoc pri zostavovaní ich konkrétnych študijných
plánov vzhľadom na ich zdravotné postihnutie.
- Vychádzať v ústrety pri príprave a poskytovaní študijných materiálov, ktoré využívajú výhody
digitálnych foriem a online vzdelávania.
- V prípade potreby poskytnúť poradenskú pomoc v rámci Psychologickej poradne etablovanej
na SPU.
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2.7

Kultúrny a športový rozvoj univerzity

Kultúrne a športové aktivity vysokoškolákov významnou mierou napomáhajú obnove
tvorivých síl a poskytujú priestor na racionálne, efektívne a zmysluplné vyplnenie voľného času
mladej generácie. Tento zámer podporí SPU finančne, priestorovo a technicky so zohľadnením
požiadaviek doby a zachovania tradičných a jedinečných aktivít SPU.

2.7.1 Oblasť športových aktivít
Športové aktivity študentov majú na SPU hlbokú a bohatú tradíciu. Garanciu nad
materiálovým, technickým a odborným vedením voľnočasových aktivít v oblasti športu zabezpečuje
odborné pracovisko SPU – Centrum univerzitného športu. Športové aktivity študentov vypĺňajú ich
voľný čas a pod odborným vedením prispievajú k zdravému rozvoju osobnosti a regenerácii fyzických
a duševných síl.

Strategický cieľ:
V kontexte poslania SPU byť integrálnou súčasťou vzdelávacieho a výchovného poslania
univerzity v duchu tradície a dedičstva, so snahou kvalitne poskytovať obsahovo relevantné
programy telesnej výchovy, športové a rekreačné programy a aktivity pre študentov a
zamestnancov, služby a zariadenia, ktoré budú:
- podnecovať študentov, zamestnancov k harmonickému rozvoju a viesť zdravý
a aktívny život
- poskytovať študentom - športovcom podmienky a príležitosti vyniknúť,
- na akademickej pôde budovať komunitu vyznávajúcu filozofiu aktívneho
a harmonického života a pomôcť jej rozvíjať kvalitnejší život na akademickej pôde,
- priťahovať študentov a komunity na našu akademickú pôdu.
Pri napĺňaní tejto vízie je nutné zabezpečiť nasledovné priority: kvalitu a dlhodobú udržateľnosť
programov, služieb a zariadení a udržiavať, obnoviť, rekonštruovať, zmodernizovať existujúci
vnútorný aj vonkajší športový areál univerzity.
Opatrenia:
- Zabezpečiť výučbu telesnej výchovy na všetkých fakultách SPU v dennom bakalárskom a
inžinierskom štúdiu podľa študijných programov jednotlivých fakúlt ako súčasť
vysokoškolského vzdelávania.
- Vytvárať podmienky pre rozvoj telesnej výchovy a športu pre študentov, zamestnancov
a verejnosť.
- Zabezpečiť a organizovať športové podujatia na univerzitnej, národnej a medzinárodnej
úrovni podľa kalendára športových činností.
- Podieľať sa na príprave spoločensko – kultúrnych podujatí organizovaných univerzitou.
- Ponúkať športovú činnosť v športových kluboch SPU v Nitre.
- Propagovať športoviská univerzity a služby poskytované v oblasti športu s cieľom
účinnejšieho využitia ľudských zdrojov a majetku.
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2.7.2 Oblasť kultúrnych aktivít
Voľnočasové aktivity študentov a pracovníkov univerzity budú koordinovať Útvar
univerzitných služieb a Kancelária komunikácie a práce s verejnosťou. Budú podporovať všetky
aktivity zamerané na udržiavanie tradičných národných hodnôt, zvyšovanie kultúrnej úrovne,
rozvíjanie stavovskej hrdosti študentov a absolventov a na šírenie dobrého mena SPU v Nitre.
SPU bude vytvárať možnosti na kultúrnu a záujmovú činnosť jednotlivcov, súborov a
záujmových zoskupení študentov s cieľom zvyšovať umeleckú a odbornú úroveň ich činností a
motivovať študentov na zachovávanie všetkých študentských aktivít v oblasti záujmovej činnosti.
V oblasti kultúrnych záujmových aktivít študentov a pracovníkov SPU bude podporované najmä:
- budovanie priestorového a technického zázemia na realizáciu záujmových aktivít,
- príprava a konanie umeleckých dielní, súťaží a výstav,
- príprava relácií a ich prezentácia prostredníctvom vnútorného okruhu rozhlasového a
televízneho vysielania,
- príprava reprezentácie SPU navonok v oblasti kultúry a záujmových činností,
- zvyšovanie odbornej a umeleckej úrovne záujmovej oblasti študentov,
- rozvíjanie humanitárnych aktivít,
- podpora aktivít profesijných združení a spolkov.
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2.8

Vzťahy s verejnosťou

V oblasti vzťahov s verejnosťou ide v podmienkach SPU v Nitre o systém informácií a spätnej
väzby nielen s absolventmi vlastnej univerzity a s odborníkmi pôsobiacimi v celej vertikále národného
hospodárstva, ale aj o vzťahy s potencionálnymi študentmi a laickou verejnosťou.
SPU v Nitre, ako jedinečná vedecko–pedagogická inštitúcia, sa bude vo vzťahu k verejnosti aj naďalej
profilovať, v oblasti vedy, vzdelávania a poradenstva ako mienkotvorné pracovisko.

Strategický cieľ
Intenzívne prezentovať obraz SPU v Nitre ako špičkovej modernej výskumnej univerzity
Opatrenia:
- Vytvoriť jasnú marketingovú stratégiu, celoročné plány.
- Posilniť identifikáciu a prezentáciu smerom navonok i dovnútra, s dôrazom na ucelenú
korporátnu identitu a jednotný vizuálny štýl SPU.
- Efektívne sa prezentovať na verejnosti v médiách, výstavách a veľtrhoch, zintenzívniť
smerovanie informácií o nových študijných programoch a výhodách štúdia k potenciálnym
študentom vo všetkých formách štúdia.
- Pravidelne aktualizovať propagačné materiály o univerzite a ponúkaných študijných
programoch.
- Efektívne využívať moderné spôsoby a formy webovej prezentácie.
- Prostredníctvom vydávania periodika Poľnohospodár pravidelne informovať vnútornú
a vonkajšiu verejnosť o úspechoch a aktivitách SPU v Nitre.
- Rozvíjať komunikáciu s absolventmi.

Aktivity vo vzťahoch s verejnosťou budú smerované najmä na informovanie v oblasti:
- vysokoškolského a celoživotného vzdelávania pre oblasť pôdohospodárstva, životného
prostredia a nadväzujúcich odvetví národného hospodárstva,
- poradenstva a expertnej činnosti pre všetky typy poľnohospodárskych podnikov, štátnych a
hospodárskych orgánov a organizácií,
- zvyšovania a upevňovania hrdosti pracovníkov a študentov SPU na príslušnosť k svojej alma
mater,
- predstavovania SPU ako „magnetu“, ktorý priťahuje záujemcov o kvalitnú výchovu, vzdelanie
a výskum, resp. nevysychajúceho zdroja najnovších poznatkov, teórií, ideí, vízií, ale aj ideálov.
Oblasť vzťahov s verejnosťou bude zabezpečovať Kancelária vzťahov s verejnosťou (KVsV) vo
viacerých rovinách.
Vydávanie dvojtýždenníka Poľnohospodár vo forme plnofarebnej tlače registrovaného
periodika a jeho elektronickej verzie na webovej stránke univerzity. Periodikum bude plniť
informačné a propagačné funkcie, spravodajsky a komentovane mapovať dianie na SPU. V periodiku
bude vytvorený dostatočný priestor aj na študentskú tvorbu a príspevky zo života študentov.
Redakcia bude poskytovať koordinačnú podporu pri vydávaní študentského časopisu.
Budovaný obrazový archív života na SPU bude priebežne doplňovaný. Archív tvorí základnú súčasnú a
historickú obrazovú dokumentáciu o SPU a bude dopĺňaný aj archívom videozáznamov.
Príprava a vydávanie informačných materiálov, ako významných informačných a propagačných médií
pre záujemcov o štúdium bude realizované v rámci cielených informačných kampaní aj pre
všeobecnú informovanosť o SPU ako v slovenskom, tak aj v anglickom jazyku. Informačný materiál v
tlačenej a elektronickej forme, vrátane videofilmov a webovej stránky, bude doplňovať všetky aktivity
pracovníkov SPU doma aj v zahraničí.
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Masmediálna politika bude orientovaná na spoluprácu s regionálnymi, celoslovenskými i
zahraničnými masovokomunikačnými prostriedkami. Zámer masmediálnej politiky bude orientovaný
na edukačné, výskumné a spoločenské aktivity SPU.
Kancelária vzťahov s verejnosťou bude poskytovať informácie v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a informácie i mimo tohto zákona.
Spolupráca s verejnosťou je rôznorodá činnosť, ktorej bude v podmienkach SPU venovaná pozornosť
najmä:
- pri koordinácii tvorby obsahového zamerania podujatí a aktivít jednotlivých súčastí SPU,
ktorými je oslovovaná verejnosť vrátane ich dokumentovania a propagácie,
- pri propagácii regionálnych, slovenských a zahraničných vedeckých projektov riešených na
pôde SPU,
- pri organizovaní zahraničných návštev na univerzite, ako aj pri prezentácii SPU na
prehliadkach a výstavách rôzneho zamerania doma aj v zahraničí,
- v odbornom a spoločenskom styku s absolventmi SPU.
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2.9

Vydavateľská činnosť

SPU svoju vydavateľskú činnosť v prevažnej miere zabezpečuje prostredníctvom
Vydavateľstva SPU.
Vydávanie publikácií sa riadi smernicou Plánovanie, tvorba, schvaľovanie a vydávanie publikácií
v pôsobnosti SPU. Vydavateľstvo uzatvára s jednotlivými autormi zmluvy podľa ustanovení zákona č.
618/2013 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších
predpisov.
Edičný plán neperiodických publikácií je zostavovaný na základe požiadaviek jednotlivých fakúlt
univerzity. Periodické publikácie sú vydávané prostredníctvom vydavateľstva, ale aj na fakultnej
úrovni. Časť časopisov je vydávaná aj on line prostredníctvom vydavateľstva De Gruyter (redakčne
spracované v domácom vydavateľstve).

Strategický cieľ
Podpora vzdelávacích a vedeckovýskumných činností zabezpečovaných univerzitou
modernými medzinárodne konkurencieschopnými formami a prostriedkami.
Opatrenia:
- Pružné zabezpečovanie požadovanej literatúry podľa požiadaviek z jednotlivých súčastí.
- Orientácia na vydávanie študijnej literatúry základného významu, t. j. vysokoškolských
učebníc, pre ľahšie pochopenie učiva, príp. doplnenie o aktuality a zaujímavé informácie.
- Pri nízkych nákladov vydávaných publikácií uprednostniť elektronickú verziu.
- Využívať možnosť tvorby príloh na CD nosičoch.
- Vydávanie krátkodobej študijnej literatúry, predovšetkým návodov na cvičenia, a tak
vytvárať podmienky pre aktívnejšie sa zapájanie študentov na cvičeniach.
- Vydávanie multimediálnych učebníc pre účely e-learningového vzdelávania.
- Vydávanie vedeckých časopisov, s cieľom vytvoriť priestor pre publikovanie výstupov z
vedeckého bádania.
- Vydávanie monografií, predovšetkým vo svetových jazykoch.
- Aktuálne vydávanie zborníkov z odborných a vedeckých podujatí organizovaných univerzitou
a ich šírenie aj pre potreby odbornej praxe.
- Realizácia novej web stránky vydavateľstva v spolupráci s CIKT, s cieľom umožniť
používateľom nájsť všetky elektronické výstupy na jednom mieste, čo bude zabezpečené či už
fyzicky, alebo prelinkovaním na príslušné stránky v rámci univerzity, prípadne i mimo
univerzity.
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2.10 Knižnično-informačné služby
Systém komunikácie odborných informácií a prístup ku nim sa výrazne mení, pričom možno
predpokladať, že tento trend bude naďalej pokračovať. Kľúčovými nástrojmi zmeny je internet a web.
Slovenská poľnohospodárska knižnica, ktorá zabezpečuje knižnično-informačné služby, sa musí tejto
zmene prispôsobovať, zároveň by mala stavať na tradičných princípoch a úlohách knižničného
systému SR a naďalej sa rozvíjať nielen ako akademická knižnica, ale aj špecializovaná vedecká
knižnica pre oblasť poľnohospodárstva s takmer 70 ročnou históriou.

Strategický cieľ
Rozvíjať akademickú knižnicu a jej služby s ohľadom na meniace sa komunikačné prostredie.
Vytvárať podmienky na to, aby mohla reagovať na zmeny v komunikácii odborných
a vedeckých informácií, poskytovať prístup k informačným zdrojom vo všetkých formách
a zabezpečiť dlhodobú ochranu tlačenej aj digitálnej produkcie univerzity. Podporovať pozíciu
knižnice ako špecializovanej vedeckej knižnice pre oblasť poľnohospodárstva.
Cieľ 1: Zabezpečiť zber, dostupnosť a dlhodobú ochranu publikačnej produkcie univerzity v tlačenej aj
digitálnej forme.
Opatrenia:
- Bibliograficky spracovávať a sprístupňovať údaje o publikačnej činnosti zamestnancov
univerzity v súlade s medzinárodnými štandardmi pre bibliografický popis a formátmi pre
výmenu informácií.
- Budovať inštitucionálny repozitár ako nástroj dlhodobej archivácie a sprístupňovania
vedeckej produkcie univerzity.
Cieľ 2: Vytvárať podmienky pre prístup ku kvalitným informačným zdrojom v ich celej typovej šírke.
Poskytovať študentom, pedagógom a výskumným zamestnancom tak relevantnú tlačenú produkciu,
ako aj elektronické informačné zdroje (EIZ).
Opatrenia:
- Zabezpečiť dostupnosť EIZ v rozsahu potrebnom pre jednotlivé oblasti výskumu na SPU
a vzdelávaciu činnosť.
- Venovať systematickú pozornosť doplňovaniu tlačenej produkcie do knižničných fondov.
Cieľ 3: Podporovať dobré študijné návyky študentov všetkých stupňov a viesť ich k práci s kvalitnými
informačnými zdrojmi.
Opatrenia:
- Zlepšovať informovanosť študentov o informačných zdrojoch, ich hodnotení a korektnom
používaní prostredníctvom širokej typovej škály aktivít informačného vzdelávania.
- Vytvárať vhodné podmienky na prácu študentov s literatúrou a informačnými zdrojmi nielen
v hlavnej budove knižnice, ale najmä v ďalších lokalitách univerzity, vytvoriť študovne, resp.
študijné priestory s dostatočnými kapacitami.
Cieľ 4: Rozvíjať pozíciu Slovenskej poľnohospodárskej knižnice ako špecializovanej vedeckej knižnice
pre oblasť poľnohospodárstva.
Opatrenia:
- Pokračovať v systematickom budovaní fondu slovenských publikácií z oblasti
poľnohospodárstva, zabezpečovať ich ochranu a sprístupňovanie.
- Rozvíjať činnosti v oblasti bibliografickej registrácie slovacikálnej produkcie z oblasti
poľnohospodárstva, prezentovať databázu slovenskej poľnohospodárskej bibliografie na
webe ako moderný informačný zdroj
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-

Inštitucionálny repozitár obohacovať o digitalizované a born digital slovacikálne publikácie
z oblasti poľnohospodárstva, najmä o produkciu výskumných inštitúcií poľnohospodárskeho
zamerania.

Cieľ 5: Prispôsobovať sa potrebám výskumného a vzdelávacieho procesu ako aj informačným
potrebám potencionálnych používateľov kreovaním nových typov a nových foriem knižničných
služieb.
Opatrenia
- Zadefinovať služby bibliometrických analýz ako podporného nástroja mapovania vedeckej
produkcie.
- Reagovať na nové modely používateľského správania v elektronickom prostredí
a prispôsobovať im komunikáciu knižnice s používateľmi (sociálne siete a pod.).
- Permanentne zlepšovať možnosti prístupu používateľov so špecifickými potrebami ku
knižničným službám a informačným zdrojom.
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2.11 Botanická záhrada Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
Botanická záhrada (ďalej BZ) je vedecko–pedagogickým pracoviskom SPU s celouniverzitnou
pôsobnosťou. Počas svojej 25-ročnej existencie preukázala svoju opodstatnenosť a svojou činnosťou
prispieva k poskytovaniu vedeckých, pedagogických a osvetovo-spoločenských informácií z rastlinnej
ríše pre akademickú obec, vedecké inštitúcie a návštevníkov z radov odbornej aj laickej verejnosti.
Rozvojové zámery BZ vyplývajú z dikcie národných a medzinárodných dohovorov, zákonov a
nariadení pre činnosť Botanických záhrad (BGCI, IUCN, WWF, EBGC), Zákona o ochrane prírody a
krajiny č. 543/2002 Z. z. a ostatných právnych noriem a nariadení. V dokumente „International
Agenda for Botanical Gardens in Conservation“ sú stanovené úlohy a postavenie botanických záhrad:
„Botanické záhrady sú organizácie, ktoré vlastnia evidované kolekcie živých rastlín, využívajú ich pre
vedecké, edukačné, ochranárske a demonštračné funkcie“ (Jacson, W. 1999).

Strategický cieľ
Vytvorenie podmienok pre výskumné úlohy a vzájomnú spoluprácu BZ - fakulty SPU
(katedry). Zabezpečenie vhodných demonštračných objektov, trvalých výskumných plôch
a náučných chodníkov pre praktickú výučbu.
Opatrenia:
- Rozpracovať a realizovať tvorbu špeciálnych zbierok, kolekcií drevín a bylín (najmä trvaliek).
- Úsporu tepla a iných druhov energie zabezpečovať pri rekonštrukciách a modernizáciách
objektov Botanickej záhrady.
- Vybudovať viacúčelový skleník – biodom.
- Zabezpečovať praktickú, kvalitnú výučbu so zabezpečením vhodných demonštračných
objektov, trvalých výskumných plôch, náučných chodníkov.
- Zintenzívniť vedeckú spoluprácu doma aj v zahraničí spolu s ponukou mobility vedeckých
pracovníkov, v podpore publikovania vedeckých prác a vo vedeckej výchove.
- Dosiahnuť vyváženú štruktúru financovania vedecko-výskumnej činnosti a chodu botanickej
záhrady zo všetkých dostupných zdrojov (slovenské grantové agentúry, rámcové programy
EÚ a i.).
- Založiť neziskovú organizáciu, ktorej hlavnou úlohou by malo byť zabezpečenie možnosti
čerpania zdrojov z rôznych dotačných politík SR a EÚ. Jej hlavnou úlohou by mala byť
propagácia , práca s verejnosťou a zabezpečenie rozvoja BZ.
- Využiť zdroje a príležitosti na obnovu strojového parku.
- Popularizovať BZ a SPU pomocou expozičných priestorov, rôznych workshopov a vivária pre
širokú laickú a odbornú verejnosť s mediálnymi výstupom.
- Doplniť a zatraktívniť BZ prvkami drobnej záhradnej architektúry.
- Posilniť internacionalizáciu BZ.
Botanické záhrady patria k najstarším kultúrnym zariadeniam v histórii ľudstva. Možno ich
považovať za živé pokladnice národa, jeho kultúrne bohatstvo, zdroj poznania, ale aj genofond pre
budúcnosť. Botanická záhrada SPU v Nitre má plniť okrem iných aj poslanie agro-botanickej záhrady.
Treba povedať, že botanickú záhradu podobného typu doposiaľ na Slovensku nemáme. Naša
botanická záhrada má všetky predpoklady stať sa prvou záhradou tohto typu na Slovensku, čo by jej
aj po práve patrilo. S podporou vedenia SPU a korektnou spoluprácou zo všetkými fakultami
a pracoviskami univerzity sa podarí BZ SPU tento cieľ splniť.
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2.12 Vysokoškolský poľnohospodársky podnik
Úlohou Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku (VPP) bude aktívne reagovať na nové
výzvy spoločenskej objednávky zvyšovania kvality vzdelávania v oblasti akreditovaných študijných
programov a príslušných študijných odborov. Zároveň dopĺňať teoretickú časť štúdia prepojením na
praktickú stránku využiteľnosti vedeckých poznatkov a získavania praktických návykov a
manažérskych zručností prípravy novej generácie vysokoškolsky vzdelaných poľnohospodárskych
odborníkov.
Uvedené trendy je potrebné realizovať v súlade s koncepciou rozvoja pôdohospodárstva SR
na roky 2013-2020 a strategických dokumentov Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ v
plánovacom období rokov 2014-2020, v oblasti manažovania výroby a spracovania produkcie.
Poslaním VPP bude uplatňovať, v konkrétnych podmienkach hospodárenia na pôde, inovatívne
prístupy realizácie vedecko-technických poznatkov a ich demonštráciu pre študentov SPU i širšiu
poľnohospodársku verejnosť.
Prezentácia moderných systémov hospodárenia na pôde so základnou štruktúrou
poľnohospodárskych plodín a chovom základných druhov a kategórií hospodárskych zvierat si bude
vyžadovať modernizovať svoju materiálno-technickú základňu s využitím podpôr z Programu rozvoja
vidieka v novom plánovacom období EÚ na roky 2014-2020, ktorá bude zodpovedať aktuálnym
výzvam najmä v oblasti výroby kvalitných a bezpečných potravín v podmienkach udržateľného
rozvoja, ochrany životného prostredia a dobrých životných podmienok zvierat.
Plnenie prezentovaných funkcií VPP je podmienené stabilizáciou pôdnej základne jednak
zabezpečením legislatívnej garancie istoty prenájmu pôdy od štátu v správe Slovenského
pozemkového fondu a nevydávanie takejto pôdy v rámci reštitučných nárokov a zároveň nákupom
pôdy do vlastníctva VPP od súkromných vlastníkov.
Uvedené prístupy musia okrem iného smerovať k vytváraniu vlastných zdrojov na
prefinancovanie rozvojových aktivít, vrátane využitia podpôr na zvyšovanie ekonomickej výkonnosti,
rastu pridanej hodnoty a produktivity práce. V neposlednom rade pôjde tiež o efektívnejšie
smerovanie a využívanie prostriedkov účelovej činnosti.
Predznačené aktivity budú smerovať k plneniu hlavnej funkcie VPP, ktorou bude kvalitnejšie
zabezpečenie praktickej výučby študentov (PVŠ) a to najmä formou:
- materiálneho zabezpečenia a odborného vedenia praktických cvičení a terénnych prác
študentov s participáciou manažmentu VPP,
- skvalitňovania a metodického rozpracovania vlastného výkonu a organizácie absolvovania:
učebno-manuálnej a odbornej praxe,
- poskytovania informácií, konzultácií a vytvárania podmienok pre riešenie bakalárskych,
diplomových a doktorandských prác,
- prevádzkovania, budovania a inovovania špeciálnych vzorkovníc a pokusných plôch,
- poskytovania vyššieho štandardu ubytovacích, stravovacích služieb a ponuky voľnočasových
aktivít,
- vytvárania podmienok pre organizovanie výmenných odborných praxí pre zahraničných
študentov s reciprocitou možnosti absolvovania zahraničných praxí pre študentov SPU,
- poskytovania dopravných služieb.
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3. Záver
Kontrola Dlhodobého zámeru predstavuje priebežný proces. Za jeho realizáciu zodpovedá
prorektor pre informatizáciu a rozvoj univerzity.
Dlhodobý zámer sa bude pravidelne vyhodnocovať v intervale jedného kalendárneho roka
a to ku 31. 12. príslušného roka. Priebežná kontrola plnenia je nástrojom na aktualizáciu dlhodobého
zámeru. Výsledky z priebežnej kontroly sa uvádzajú aj vo Výročnej správe univerzity.
Záverečná kontrola plnenia dlhodobého zámeru sa realizuje v poslednom roku platnosti
dlhodobého zámeru a spočíva v dôslednom audite splnenia stanovených úloh. Dokument záverečnej
kontroly je vo forme vyhodnotenia plnenia predmetom rokovania vedenia univerzity, kolégia rektora,
akademického senátu univerzity a správnej rady.

Dlhodobý zámer Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na roky 2016 – 2022 v súlade s §12
ods.1 písm. a) Zákona o VŠ prerokovala Vedecká rada SPU v Nitre dňa 6. mája 2015.
Dlhodobý zámer Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na roky 2016 – 2022 v súlade s §9
ods.1 písm. j) Zákona o VŠ schválil Akademický senát SPU v Nitre dňa 8. júla 2015.
K Dlhodobému zámeru Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na roky 2016 – 2022 sa
v súlade s § 41 ods. 2 písm. a) Zákona o VŠ vyjadrila Správna rada SPU v Nitre na svojom zasadnutí
dňa 14. 5. 2015.
Dlhodobý zámer Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na roky 2016 – 2022 nadobúda
platnosť dňom schválenia v Akademickom senáte SPU v Nitre a účinnosť dňom zverejnenia na
webovom sídle SPU v Nitre.

Nitra, 8. júla 2015

............................................................

........................................................

doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.

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

predsedníčka AS SPU v Nitre

rektor SPU v Nitre
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