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Dlhodobý zámer Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v  Nitre (ďalej Dlhodobý 
zámer alebo DZ SPU) je strategickým dokumentom pre aktivity a  rozvoj, ktoré sú 
v súlade s úlohami a poslaním univerzity na nasledujúce obdobie. 

Vyjadruje postavenie a identitu SPU, definuje víziu a poslanie univerzity strategické ciele, opatrenia a nástroje na 
ich dosiahnutie pre jednotlivé aktivity univerzity a jej súčastí. Dotýka sa najmä aktivít univerzity v oblasti hlavného 
poslania - vzdelávania, vedy, výskumu a transferu poznatkov do praxe, medzinárodných vzťahov, internaciona-
lizácie a poradenstva a aktivít plniacich tretiu úlohu univerzity ako kľúčových oblastí. Je doplnený o sociálnu 
starostlivosť o študentov a zamestnancov a oblasti podporujúce plnenie cieľov a úloh hlavných činností. Nemenej 
dôležitou oblasťou je zveľaďovanie a rozvoj vlastného majetku univerzity a jej súčastí. 

Dlhodobý zámer rozvoja SPU v Nitre definuje nasledujúce strategické oblasti:

• zabezpečenie kvality a rozvoj ľudských zdrojov,
• internacionalizácia,
• rozmanitosť a dostupnosť,
• uplatniteľnosť absolventov, spoločenská úloha a imidž SPU,
• relevantný a kvalitný výskum, vývoj a inovácie,
• efektívne financovanie a rozvoj infraštruktúry.

#zelenauniverzita
konkurencieschopnosť

úspech

komunita zabezpečenie zdrojov

uznanie

excelentnosť

inklúziaintegrita

zodpovednosť

spolupráca

úcta

Učenie

Angažovanosť

Inovácie

VZDELÁVANIE

VEDA A VÝSKUM

ROZVOJ
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1. Poslanie SPU  
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre ponúka širokú paletu bakalárskych, inžinierskych a doktorand-
ských študijných programov a venuje sa mnohým výskumným a kreatívnym témam. Ako jediná poľnohospo-
dárska univerzita na Slovensku je jedinečná svojím profilom, historickými koreňmi, ale aj budúcnosťou. Je zdrojom 
znalostí pre verejnosť, buduje partnerstvá s inými vedecko-vzdelávacími inštitúciami, komunitou a firmami 
s cieľom pomáhať regiónu. 

Základom vzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti SPU sú udržateľný rozvoj, ochrana životného prostredia, 
zachovanie prírodného bohatstva a biologickej diverzity, ale aj zdravia ľudí prostredníctvom kvalitnej výživy 
a výroby bezpečných potravín, tvorba krajiny, klimatická zmena, strojárstvo, efektívny rozvoj poľnohospodárstva 
a vidieckych oblastí.

Poslaním SPU, ktorá je súčasťou európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a spoločného európskeho 
výskumného priestoru, je prispievať k rozvoju vzdelanosti, poznania, vedy a kultúry v súlade s potrebami spoloč-
nosti, rozvíjať vedomosti, zručnosti, múdrosť, tvorivosť a dobro človeka a tým prispievať k rozvoju vedomostnej 
spoločnosti. Napĺňanie tohto poslania so zameraním na študenta je predmetom hlavnej činnosti Slovenskej poľno-
hospodárskej univerzity v Nitre.

Hlavnou úlohou SPU pri napĺňaní jej poslania je poskytovanie vysokoškolského vzdelávania v súlade s potrebami 
spoločnosti a tvorivé vedecké bádanie a tvorivá umelecká činnosť.

Učenie. Inovácie. Angažovanosť.
Poslaním SPU je cieľavedomé objavovanie, slobodné a otvorené skúmanie 
a vyjadrovanie, inštitucionálna spolupatričnosť vedúca k vzdelávaniu budúcej 
generácie a podporovaniu inovatívnej kultúry vedomostnej spoločnosti.
 

Inšpirovaní našou  históriou a poháňaní snahou o inovácie je kvalitné vzdelávanie a vedecká integrita pro-
striedkom pre našu angažovanosť v spoločnosti. SPU rozvíja kvalitu uskutočňovaných študijných programov a sú-
visiacej tvorivej činnosti v študijných odboroch: biológia, biotechnológie, ekonómia a manažment, poľnohospo-
dárstvo a krajinárstvo, potravinárstvo a strojárstvo na všetkých stupňoch a formách vzdelávania. SPU je súčasťou 
európskeho vzdelávacieho priestoru a spoločného európskeho výskumného priestoru s cieľom rozvíjať významnú 
medzinárodnú úroveň tvorivej činnosti. SPU, ako koherentná inštitúcia, poskytuje široké odborné zázemie pre 
celoživotné vzdelávanie a prax.
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2. Vízia SPU  

Konkurencieschopnosť:
SPU posilní svoje postavenie medzinárodne konkurencieschopnej verejnej 
výskumnej univerzity.

Úspech študentov:
SPU bude naďalej vytvárať prostredie zabezpečujúce
úspech jej študentov.

Postavenie v komunite:
SPU bude reagovať na regionálne a štátne potreby rozvoja a prípravy 
pracovnej sily a zároveň sa stane hlavným motorom sociálneho, 
ekonomického a intelektuálneho rozvoja regiónu.

Národné a medzinárodné uznanie:
SPU bude známa svojimi úspechmi na národnej aj medzinárodnej úrovni.

Zabezpečenie zdrojov:
SPU vybuduje zdrojovú základňu, ktorá jej umožní plniť svoje poslanie 
a realizovať svoju víziu.
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Akademická integrita:
konanie čestným, spravodlivým a etickým spôsobom, vytváranie kultúry 
dôvery evidentnej vo všetkých činnostiach, ako aj v rozhodovaní univerzity.

Excelentnosť:
slúžiť vedeckej komunite poskytovaním trvale kvalitných študijných 
programov, výučby, služieb a štipendií.

Inklúzia:
budovanie inkluzívneho vzdelávacieho, životného a pracovného spoločenstva,
uľahčenie úspechu všetkých študentov zamestnancov a podpora všetkých 
jednotlivcov.

Zodpovednosť:
zabezpečenie akademickej, programovej a fiškálnej integrity a hodnoty 
prostredníctvom obozretného riadenia zdrojov zverených univerzite.

Úcta:
rešpektovať rozmanitosť a zaobchádzať s ostatnými so zdvorilosťou, 
otvorenosťou a profesionalitou vo všetkých interakciách, činnostiach 
a rozhodovaní.

Spolupráca:
práca na dosahovaní spoločných univerzitných cieľov pri súčasnom 
oceňovaní a rešpektovaní tímovej práce, rozmanitosti myšlienok 
a prístupov.

Inovácia:
podpora rozvoja myšlienok prostredníctvom podpory individuálnej 
vynaliezavosti a tvorivosti a vytvárania prostredia s príležitosťami na rast 
a zmenu v kontexte princípov digitálnej ekonomiky.

Udržateľnosť:
zosúladenie hospodárskeho a spoločenského rozvoja s akcentom 
na  kvalitu životného prostredia na lokálnej aj globálnej úrovni, podpora 
zelených investícií a zásad cirkulárnej ekonomiky.

3. Hodnoty SPU
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SLOVENSKÁ
POĽNOHOSPODÁRSKA

UNIVERZITA v Nitre

1952

1064

341164 183

5326
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ZALOŽENÁ V ROKU:

ZAHRANIČNÝCH
ŠTUDENTOV

vyslaných
študentov

107
prijatých
študentov

429
PEDAGÓGOV

63
PROFESOROV

POČET
ŠTUDENTOV:

ŠTUDIJNÝCH
ODBOROV:

POČET
ZAMESTNANCOV:

#zelenauniverzita

Erasmus: 233
Bilateral: 108

    2922      2404

MEDZINÁRODNÁ
SPOLUPRÁCA

INFRAŠTRUKTÚRA

ŠTÚDIUM

POČET ZMLÚV
O SPOLUPRÁCI:

6 fakúlt
6 študijných odborov

prof. Ing. Marián Brestič, CSc.
doc. Ing. Marek Živčák, PhD.

HIGHLY CITED
RESEARCHERS

Biológia
Biotechnológie
Potravinárstvo
Strojárstvo
Ekonómia a manažment
Poľnohospodárstvo a krajinárstvo

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Technická fakulta

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA KNIŽNICA

VYSOKOŠKOLSKÝ POĽNOHOSPODÁRSKY PODNIK

ŠTUDENTSKÉ DOMOVY A JEDÁLNE CENTRUM INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

VÝSKUMNÉ CENTRUM AGROBIOTECH BOTANICKÁ ZÁHRADA

CENTRUM JAZYKOV SPU V NITRE

UNIVERZITNÉ PORADENSKÉ A PODPORNÉ CENTRUM

SÚKROMNÁ MATERSKÁ ŠKOLA "KLÁSOK"

CENTRUM UNIVERZITNÉHO ŠPORTUVYDAVATEĽSTVO SPU

: 

4. Základné fakty o SPU
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Organizácia spojených národov (OSN) v roku 2015 
prijala dokument, ktorý sa stal známym ako Agenda 
2030.  Nová agenda, platná pre roky 2015 – 2030, sta-
novuje komplexné ciele pre všetky krajiny vo svete. 
V rámci dokumentu bolo definovaných 17 hlavných 
globálnych cieľov, ktorých naplnením by sa mala za-
bezpečiť transformácia súčasného stavu na princípoch 
udržateľnosti. Udržateľnosti založenej na politickej 
kultúre a pravidlách, ekonomickej/hospodárskej kul-
túre a pravidlách a všetkých s tým súvisiacich „poli-
tikách a pravidlách“. Predchádzajúca dekáda ukázala, 
že globálne rozvojové ciele prepojené s potravinovou 
bezpečnosťou, znižovaním chudoby, vzdelávaním, 
zdravím a mierom, je možné dosiahnuť len podpore-
ním dobrého spravovania spoločnosti. Ciele udržateľ-
ného rozvoja sa zameriavajú na kvalitu, nielen kvan-
titu dosiahnutých indikátorov, a na komplexný, nie 
čiastkový, prístup pri ich dosahovaní. Akademické in-
štitúcie majú v spomínanom procese zásadnú pozíciu.

Ciele udržateľného rozvoja je potrebné vnímať v kon-
texte iných zmien a rešpektovať ich vzájomnú prepo-
jenosť.

5. Globálne výzvy
SPU v Nitre svojou unikátnou ukotvenosťou na oblasť pôdohospodárstva a vied o živej 
prírode  citlivo reflektuje aj aktuálnu situáciu spojenú s udržateľnosťou (dôstojného) 
života a životného priestoru na Zemi.

SPU realizáciou svojich hlavných činností (vzdelávanie, veda a výskum) a tiež plnením tzv. tretej misie (rozvoj) sa 
bude snažiť, či už priamo alebo nepriamo, prispievať takmer ku všetkým cieľom udržateľného rozvoja. 

SPU je dôležitým aktérom regionálneho i celospoločenského rozvoja a v ostatnej dekáde nastal výrazný posun od 
úrovne pasívnej pozície smerom k aktívnej a zodpovednej angažovanosti v integrovanom rozvoji a diverzite.
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Aktéri plnenia cieľov na SPU v Nitre:
• Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov (FAPZ)
• Fakulta biotechnológie a potravinárstva (FBP)
• Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI)
• Fakulta ekonomiky a manažmentu (FEM)
• Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (FEŠRR)
• Technická fakulta (TF)
• Slovenská poľnohospodárska knižnica
• Výskumné centrum AgroBioTech
• Botanická záhrada
• Súkromná materská škola SPU v Nitre (Klások)
• Vysokoškolský poľnohospodársky podnik s.r.o.

Hlavné tri úlohy v kontexte globálnej stratégie udržateľnosti:

VZDELÁVANIE
Vzdelávacími aktivitami SPU prispieva priamo k cieľu 4, nepriamo (zameraním študijných 
programov  a vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávania, vzdelávacích projektov) k cieľom 
2, 3, 6, 7, 8, 9, 13, 15 a 16

VEDA A VÝSKUM
Vedeckovýskumným zameraním, výskumno-vývojovými aktivitami a domácimi i medziná-
rodnými výskumnými projektmi prispieva SPU k cieľom 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 a 17

ROZVOJ
SPU sa výrazne podieľa na rozvojových aktivitách nielen v regionálnom kontexte, ale aj v celospo-
ločenskom kontexte, pretože je jedinou univerzitou tohto zamerania na Slovensku; aktivitami, 
ktoré realizuje v rámci tretej misie, prispieva najmä k cieľom 4, 6, 8, 9, 11, 13, 16 a 17.

Odstrániť hlad, dosiahnuť 
potravinovú bezpečnosť a lepšiu 
výživu a podporovať trvalo 
udržateľné poľnohospodárstvo.

Zabezpečiť zdravý život a podporovať 
dobrý život pre všetkých a v každom veku.

ŽIADNY
HLAD

KVALITA ZDRAVIA
A ŽIVOTA

Aktéri plnenia cieľov na SPU v Nitre:
• Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov (FAPZ)
• Fakulta biotechnológie a potravinárstva (FBP)
• Výskumné centrum AgroBioTech
• Centrum univerzitného športu

Aktéri plnenia cieľov na SPU v Nitre:
• Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov (FAPZ)
• Fakulta biotechnológie a potravinárstva (FBP)
• Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI)
• Fakulta ekonomiky a manažmentu (FEM)
• Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (FEŠRR)
• Technická fakulta (TF)
• Vydavateľstvo
• Slovenská poľnohospodárska knižnica
• Botanická záhrada
• Centrum jazykov
• Univerzitné poradenské a podporné centrum

Zabezpečiť inkluzívne, 
spravodlivé a kvalitné 
vzdelávanie a podporovať 
celoživotné vzdelávacie 
príležitosti pre všetkých.

KVALITNÉ
VZDELANIE
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Aktéri plnenia cieľov na SPU v Nitre:
• Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov (FAPZ)
• Fakulta biotechnológie a potravinárstva (FBP)
• Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI)
• Fakulta ekonomiky a manažmentu (FEM)
• Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (FEŠRR)
• Technická fakulta (TF)
• Vydavateľstvo
• Centrum jazykov
• Slovenská poľnohospodárska knižnica
• Botanická záhrada
• Univerzitné poradenské a podporné centrum
• Centrum informačných a komunikačných technológií
• Centrum univerzitného športu
• Výskumné centrum AgroBioTech
• Znalecký ústav
• Študentské domovy a jedálne
• Súkromná materská škola SPU v Nitre (Klások)
• Vysokoškolský poľnohospodársky podnik s.r.o.

Dosiahnuť rodovú rovnosť 
a posilniť postavenie všetkých 
žien a dievčat.

RODOVÁ
ROVNOSŤ

Aktéri plnenia cieľov na SPU v Nitre:
• Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov (FAPZ)
• Fakulta biotechnológie a potravinárstva (FBP)
• Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI)
• Fakulta ekonomiky a manažmentu (FEM)
• Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (FEŠRR)
• Technická fakulta (TF)
• Vydavateľstvo
• Centrum jazykov
• Slovenská poľnohospodárska knižnica
• Botanická záhrada
• Univerzitné poradenské a podporné centrum
• Centrum informačných a komunikačných technológií
• Centrum univerzitného športu
• Výskumné centrum AgroBioTech
• Znalecký ústav
• Študentské domovy a jedálne
• Súkromná materská škola SPU v Nitre (Klások)
• Vysokoškolský poľnohospodársky podnik s.r.o.

Zabezpečiť dostupnosť a trvalo 
udržateľný manažment vody
a sanitárnych opatrení pre 
všetkých.

ČISTÁ VODA
A HYGIENA

• Centrum informačných a komunikačných technológií
• Centrum univerzitného športu
• Znalecký ústav
• Súkromná materská škola SPU v Nitre (Klások)
• Vysokoškolský poľnohospodársky podnik s.r.o.
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Aktéri plnenia cieľov na SPU v Nitre:
• Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov (FAPZ)
• Fakulta biotechnológie a potravinárstva (FBP)
• Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI)
• Fakulta ekonomiky a manažmentu (FEM)
• Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (FEŠRR)
• Technická fakulta (TF)
• Botanická záhrada
• Univerzitné poradenské a podporné centrum
• Centrum informačných a komunikačných technológií
• Výskumné centrum AgroBioTech
• Vysokoškolský poľnohospodársky podnik s.r.o.

Vybudovať pevnú infraštruktúru, 
podporovať inkluzívnu a trvalo 
udržateľnú industrializáciu 
a posilniť inovácie.

Znížiť rozdiely v rámci a medzi krajinami.

ZNÍŽENIE
NEROVNOSTI

PRIEMYSEL, INOVÁCIE
A INFRAŠTRUKTÚRA

Aktéri plnenia cieľov na SPU v Nitre:
• Fakulta ekonomiky a manažmentu (FEM)
• Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (FEŠRR)
• Univerzitné poradenské a podporné centrum
• Výskumné centrum AgroBioTech

Aktéri plnenia cieľov na SPU v Nitre:
• Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov (FAPZ)
• Fakulta biotechnológie a potravinárstva (FBP)
• Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI)
• Fakulta ekonomiky a manažmentu (FEM)
• Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (FEŠRR)
• Technická fakulta (TF)
• Vydavateľstvo
• Centrum jazykov
• Slovenská poľnohospodárska knižnica
• Botanická záhrada
• Univerzitné poradenské a podporné centrum
• Centrum informačných a komunikačných technológií
• Centrum univerzitného športu
• Výskumné centrum AgroBioTech
• Znalecký ústav
• Študentské domovy a jedálne
• Súkromná materská škola SPU v Nitre (Klások)
• Vysokoškolský poľnohospodársky podnik s.r.o.

Podporovať inkluzívny a trvalo 
udržateľný ekonomický rast, plnú 
a produktívnu zamestnanosť 
a riadnu prácu pre všetkých.

DÔSTOJNÁ PRÁCA
A EKONOMICKÝ
RAST

Aktéri plnenia cieľov na SPU v Nitre:
• Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov (FAPZ)
• Fakulta biotechnológie a potravinárstva (FBP)
• Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI)
• Fakulta ekonomiky a manažmentu (FEM)
• Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (FEŠRR)
• Technická fakulta (TF)
• Vydavateľstvo
• Slovenská poľnohospodárska knižnica
• Botanická záhrada
• Výskumné centrum AgroBioTech
• Študentské domovy a jedálne
• Vysokoškolský poľnohospodársky podnik s.r.o.

Zabezpečiť všetkým prístup 
k cenovo dostupným, 
spoľahlivým, udržateľným 
a moderným zdrojom energie.

DOSTUPNÁ
A ČISTÁ ENERGIA
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Aktéri plnenia cieľov na SPU v Nitre:
• Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov (FAPZ)
• Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI)
• Fakulta ekonomiky a manažmentu (FEM)
• Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (FEŠRR)
• Technická fakulta (TF)
• Botanická záhrada
• Univerzitné poradenské a podporné centrum
• Výskumné centrum AgroBioTech
• Študentské domovy a jedálne
• Súkromná materská škola SPU v Nitre (Klások)
• Vysokoškolský poľnohospodársky podnik s.r.o.

Zabezpečiť všetkým prístup 
k cenovo dostupným, 
spoľahlivým, udržateľným 
a moderným zdrojom energie.

UDRŽATEĽNÉ MESTÁ
A KOMUNITY

Aktéri plnenia cieľov na SPU v Nitre:
• Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI)
• Fakulta ekonomiky a manažmentu (FEM)
• Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (FEŠRR)
• Univerzitné poradenské a podporné centrum
• Výskumné centrum AgroBioTech
• Vysokoškolský poľnohospodársky podnik s.r.o.

Aktéri plnenia cieľov na SPU v Nitre:
• Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov (FAPZ)
• Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI)
• Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (FEŠRR)
• Technická fakulta (TF)
• Slovenská poľnohospodárska knižnica
• Botanická záhrada
• Univerzitné poradenské a podporné centrum
• Výskumné centrum AgroBioTech
• Vysokoškolský poľnohospodársky podnik s.r.o.

Zabezpečiť trvalo udržateľnú 
spotrebu a výrobné schémy.

Podniknúť bezodkladné opatrenia 
na boj proti klimatickým zmenám 
a ich dôsledkom.

ZODPOVEDNÁ
SPOTREBA
A VÝROBA

OCHRANA
KLÍMY

Aktéri plnenia cieľov na SPU v Nitre:
• Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov (FAPZ)
• Fakulta biotechnológie a potravinárstva (FBP)
• Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI)
• Fakulta ekonomiky a manažmentu (FEM)
• Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (FEŠRR)
• Technická fakulta (TF)
• Botanická záhrada
• Univerzitné poradenské a podporné centrum
• Výskumné centrum AgroBioTech
• Vysokoškolský poľnohospodársky podnik s.r.o.

Chrániť, obnovovať a podporovať 
udržateľné využívanie 
ekosystémov, udržateľne riadiť 
lesné hospodárstvo, bojovať 
proti znehodnocovaniu pôdy 
a zastaviť stratu biodiverzity.

��������
�������
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Aktéri plnenia cieľov na SPU v Nitre:
• Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov (FAPZ)
• Fakulta biotechnológie a potravinárstva (FBP)
• Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI)
• Fakulta ekonomiky a manažmentu (FEM)
• Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (FEŠRR)
• Technická fakulta (TF)
• Vydavateľstvo
• Centrum jazykov
• Slovenská poľnohospodárska knižnica
• Botanická záhrada
• Univerzitné poradenské a podporné centrum
• Centrum informačných a komunikačných technológií
• Výskumné centrum AgroBioTech
• Vysokoškolský poľnohospodársky podnik s.r.o.

Posilniť prostriedky 
implementácie a revitalizácie 
globálneho partnerstva pre 
udržateľný rozvoj.

PARTNERSTVÁ
ZA CIELE

Aktéri plnenia cieľov na SPU v Nitre:
• Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov (FAPZ)
• Fakulta biotechnológie a potravinárstva (FBP)
• Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI)
• Fakulta ekonomiky a manažmentu (FEM)
• Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (FEŠRR)
• Technická fakulta (TF)
• Vydavateľstvo
• Centrum jazykov
• Slovenská poľnohospodárska knižnica
• Botanická záhrada
• Univerzitné poradenské a podporné centrum
• Centrum informačných a komunikačných technológií
• Centrum univerzitného športu
• Výskumné centrum AgroBioTech
• Znalecký ústav
• Študentské domovy a jedálne
• Súkromná materská škola SPU v Nitre (Klások)
• Vysokoškolský poľnohospodársky podnik s.r.o.

Presadzovať mierumilovné 
inkluzívne spoločnosti v prospech 
udržateľného rozvoja, poskytnúť 
prístup k spravodlivosti pre 
všetkých a budovať efektívne, 
transparentné a inkluzívne 
inštitúcie na všetkých úrovniach.

MIER, SPRAVODLIVOSŤ
A SILNÉ INŠTITÚCIE
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6.1. Zabezpečenie kvality a rozvoj ľudských zdrojov 
Základný strategický cieľ:

Poskytovať kvalitné a široko dostupné vzdelávanie spĺňajúce najvyššie medzinárodné 
štandardy, orientované na potreby hospodárskej a  spoločenskej praxe. Rozvíjať 
a skvalitňovať ľudské zdroje univerzity na všetkých úrovniach.

Parciálne ciele:
• Implementácia procesov vnútorného systému kvality.
• Implementácia politiky kvality vzdelávania  a tvorivých činností.
• Rozvoj a zlepšovanie kvality ponúkaného vzdelávania.
• Implementácia inovatívnych vzdelávacích metód a postupov.
• Rozvoj synergií medzi vzdelávaním, výskumom a praxou.
• Zavádzanie interdisciplinárneho vzdelávania.
• Akreditácia profesijných študijných programov. 
• Skvalitnenie kariérneho poradenstva.
• Podpora talentovaných študentov.
• Transparentnosť výberových konaní a systém hodnotenia zamestnancov.

Nástroje:
• Dôsledne dodržiavať a rozvíjať štandardy vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania, vrátane 

samohodnotenia tohto procesu.
• Poskytovať vzdelávanie na všetkých stupňoch štúdia odborne kvalifikovanými učiteľmi, ktorí sú aktívni vo 

výskume, umení a ďalšej tvorivej činnosti.
• Dôsledne prepojiť tvorivú činnosť so vzdelávaním v každom študijnom odbore, v ktorom SPU poskytuje vzdelávanie.
• Reagovať na meniace sa predpoklady na štúdium uchádzačov a posilňovať princíp konverzných študijných 

programov.

6. Strategické ciele

4 
Uplatniteľnosť absolventov, 

spoločenská úloha a pôsobenie 
SPU v regióne

5 
Relevantný a kvalitný 

výskum, vývoj a inovácie

6 
Efektívne financovanie
a rozvoj infraštruktúry

1 
Zabezpečenie kvality

a rozvoj ľudských zdrojov

2
Internacionalizácia

3
Rozmanitosť
a dostupnosť

poslanie
vízia

hodnoty
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• Inštitucionalizovať systém podpory študentov so špecifickými potrebami.
• Digitalizovať vzdelávací proces, vrátane rozširovania ponuky e-learningu.
• Posilniť dostupnosť výučby jazykov, vrátane výučby slovenského jazyka pre cudzincov.
• Posilniť informačnú bezpečnosť študentov a pracovníkov univerzity.
• Rozvíjať digitálne zručnosti pracovníkov univerzity.
• Dobudovať Univerzitné poradenské a podporné centrum ako nástroj pre rozvoj prenositeľných spôsobilostí 

študentov a mladých vedeckých pracovníkov.
• Systematicky zabezpečovať kvalitu vo vzdelávacích programoch. Zvýšiť efektívnosť systému interného hodno-

tenia, spätnej väzby a nápravných  opatrení.
• Vybudovať jednotnú univerzitnú komunikáciu a marketing s možnosťou individuálneho prístupu fakúlt.
• Zaviesť princípy Európskej charty výskumných pracovníkov a Kódexu správania pre nábor výskumných 

pracovníkov do praxe SPU.
• Vypracovať všeobecné zásady a konkrétne podmienky pre obsadzovanie funkčných miest.
• Zosúladiť princíp hodnotenia výkonov vysokoškolských učiteľov a vedeckovýskumných pracovníkov.
• Zosúladiť kritériá pre habilitácie a inaugurácie so štandardmi Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké 

školstvo a dôsledne ich uplatňovať.
• Rozvíjať podporné schémy pre rozvoj talentov (GA SPU).
• Podporovať mladých pracovníkov vo výskume a vývoji.
• Podporovať na úrovni univerzity efektívny systém zamestnanosti cez sledovanie štandardov výkonov (pedago-

gických, výskumných, tvorivých).

Ukazovatele:

Strategická oblasť Podoblasť Merateľný ukazovateľ / indikátor

1 
Zabezpečenie 
kvality a rozvoj 

ľudských zdrojov

Kvalita 
vzdelávania

počet ponúkaných študijných programov

počet ponúkaných študijných programov zabezpečovaných viacerými fakultami 
univerzity

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

počet uchádzačov o štúdium v príslušnom akademickom roku

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

miera predčasného ukončenia štúdia v ďalších rokoch štúdia

počet záverečných prác vedených vedúcim záverečnej práce

miera spokojnosti študentov s kvalitou výučby a učiteľov

pomer počtu študentov a učiteľov

počet odhalených akademických podvodov, z toho počet plagiátov

podiel zapísaných študentov zo všetkých uchádzačov o štúdium

počet absolventov

Rozvoj 
ľudských 
zdrojov

rozsah podpory a služieb kariérneho poradenstva

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

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

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

vek učiteľov študijného programu zabezpečujúcich profilové predmety (priemerný vek)

počet študentov a zamestnancov využívajúcich psychologické a kariérne poradenstvo

podiel žien na celkovom počte učiteľov

podiel výskumníkov k celkovému počtu učiteľov

podiel učiteľov absolventov inej vysokej školy k celkovému počtu učiteľov

podiel postdoktorandov k celkovému počtu výskumných pracovníkov

počet schválených návrhov na udelenie vedeckých kvalifikačných stupňov IIa a I 
v bežnom roku
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6.2. Internacionalizácia 
Základný strategický cieľ:

Posilniť úroveň internacionalizácie univerzity rozvojom medzinárodnej spolupráce na 
všetkých úrovniach vzdelávacieho a výskumného procesu a nadobudnutím  a posilnením  
medzinárodných vplyvov v celom spektre činností univerzity vrátane partnerskej spolupráce.

Parciálne ciele:
• Rozšírenie akademickej mobility prichádzajúcich aj vyslaných študentov.
• Posilnenie medzinárodnej dimenzie vzdelávania.
• Rozvoj medzinárodných partnerstiev a konzorcií.
• Rozširovanie projektov s medzinárodnou participáciou.
• Vytváranie postdoktorandských pracovných miest pre vedcov zo zahraničia.
• Odstraňovanie bariér pre zamestnávanie odborníkov zo zahraničia.

Nástroje:
• Zvýšenie medzinárodnej výmeny študentov a výskumných pracovníkov, najmä počtu prichádzajúcich na SPU.
• Rozvoj ponuky študijných programov v cudzích jazykoch vrátane vytvárania nových spoločných študijných 

programov v spolupráci s vysokými školami v zahraničí, vrátane tvorby digitálneho obsahu.
• Posilnenie pozitívneho vnímania SPU ako destinácie pre mobilitu študentov a výskumných pracovníkov.
• Posilňovať mechanizmy umožňujúce študentom a zamestnancom absolvovať časť štúdia alebo stáž v zahraničí 

a posilňovať aktivity podporujúce rozvoj zručností študentov doktorandského štúdia potrebných na zapojenie 
do medzinárodných projektov a medzinárodného výskumu.

• Urýchliť proces digitalizácie programu Erasmus+ postupným zavádzaním nástrojov Erasmus Without Paper 
(EWP). Okrem už využívaného Online Learning Agreement (OLA) digitalizovať proces uzatvárania zmlúv.

• Podporovať zmiešané akademické (blended) mobility študentov a zamestnancov (prichádzajúcich i odchádza-
júcich) v rámci všetkých mobilitných schém, grantových programov a medziuniverzitných partnerstiev. 

• Zabezpečiť efektívny presun internacionalizácie do online  priestoru do úrovne 
• E- Internacionalizácie, čo si vyžaduje prípravu nových koncepcií efektívnej online komunikácie v medziná-

rodnom prostredí, inováciách a v online vzdelávaní.
• Podporovať a motivovať študentov k virtuálnym výmenám v rámci programu Erasmus+, aj prostredníctvom 

konceptu „mobility windows“.
• Rozvíjať inovatívne modely digitálneho vzdelávania ako nástroja na doplnenie internacionalizácie vysoko-

školského vzdelávania s partnerskými inštitúciami.
• Úspešne implementovať projekt Európskej Univerzity INVEST.
• Zintenzívniť aktivity v oblasti programu Erasmus +, schémy ICM, strategické partnerstvá.
• Zviditeľnenie a propagácia SPU ako atraktívneho partnera a destinácie pre študentov a výskumných pracov-

níkov, prezentácia potenciálu spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdelávania, vedy a výskumu.
• Systematicky využívať nástroje na získanie kvalitných študentov, definovať teritóriá a využívať možnosti 

vzdelávacích veľtrhov.
• Dodržiavanie podmienok medzinárodných zmlúv a plnenie ich záväzkov.
• Podpora prijímania študentov z tretích krajín.

Ukazovatele:

Strategická oblasť Podoblasť Merateľný ukazovateľ / indikátor

2 
Internacionalizácia

Vzdelávanie

počet ponúkaných študijných programov v inom ako slovenskom jazyku

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

počet študijných programov s medzinárodnou akreditáciou

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

podiel zahraničných študentov z celkového počtu študentov
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6.3. Rozmanitosť a dostupnosť 
Základný strategický cieľ:

Vytvoriť prostredie medzinárodne otvorené a motivujúce, podporujúce kariérny rast 
so zameraním na výstupy tvorivej činnosti a výsledky vzdelávania. Na akademickej 
pôde vytvárať atmosféru partnerstva, vzájomného rešpektu a úcty s dodržiavaním 
akademickej etiky.

Parciálne ciele:
• Implementácia akademickej etiky.
• Stimulovanie rozvoja a kreativity študentov a zamestnancov.
• Opatrenia pre zvýšenie inkluzívnosti univerzitného prostredia.
• Skvalitnenie podmienok štúdia pre študentov so špecifickými potrebami.
• Implementácia politiky sociálnych a ekonomických činností.
• Podpora kariérneho rastu a prístupu k poradenstvu, stabilita zamestnania najmä u žien.

Nástroje:
• Zosúladiť politiky etiky zamestnanca a etiky študenta v prostredí SPU.
• Podporovať rovnosť príležitostí vo vzdelávacom procese pre sociálne slabšie a marginálne skupiny systémom štipendií.
• Rozvíjať činnosť poradenského centra pre študentov so špecifickými potrebami, rozšíriť psychologické 

poradenské služby pre študentov i zamestnancov, rozvíjať kariérne poradenstvo.
• Vytváranie podmienok pre zosúladenie pracovného a osobného života najmä u žien na SPU.
• Zabezpečenie osobitných podmienok na vykonanie študijných povinností študentov so špecifickými potrebami 

bez znižovania požiadaviek na študijný výkon.
• Vytvorenie všeobecne prístupného akademického prostredia, zlepšovanie prístupnosti študijných programov, 

služieb, aktivít pre čo najširší okruh študentov, zabezpečenie bezbariérového prístupu k informáciám 
potrebným k štúdiu a k akademickému informačnému systému, odstraňovanie existujúcich bariér, predchá-
dzanie tvorbe nových bariér a kompenzovanie dôsledkov bariér akademického prostredia.

• Zabezpečenie finančných prostriedkov na vytváranie primeraných podmienok pre štúdium študentov so 
špecifickými potrebami.

• Vytváranie podmienok prijímacieho konania tak, aby boli inkluzívne a aby zaručovali rovnaké príležitosti 
každému uchádzačovi.

Ukazovatele:

Strategická oblasť Podoblasť Merateľný ukazovateľ / indikátor

3 
Rozmanitosť
a dostupnosť

Akademická
etika

počet porušení etického kódexu študentov a zamestnancov

počet podaných podnetov od študentov a od zamestnancov

Inklúzia

počet riešených konaní v súvislosti s intoleranciou a diskrimináciou

miera spokojnosti študentov so špeciálnymi potrebami

počet študentov so špecifickými potrebami v jednotlivých študijných odboroch

Poradenstvo počet aktivít Univerzitného a poradenského centra SPU

Strategická oblasť Podoblasť Merateľný ukazovateľ / indikátor

2 
Internacionalizácia

Mobility 
študentov

podiel vyslaných študentov na mobility do zahraničia z celkového počtu študentov

počet prijatých študentov na mobility zo zahraničia v príslušnom akademickom roku

Mobility 
zamestnancov

počet prijatých učiteľov na mobility zo zahraničia v príslušnom akademickom roku

podiel vyslaných učiteľov na mobility do zahraničia v príslušnom akademickom roku

počet postdoktorandov zo zahraničia v príslušnom akademickom roku

Partnerstvá
počet aktívnych medzinárodných partnerských zmlúv

počet odborných a vedeckých podujatí organizovaných na SPU
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6.4. Uplatniteľnosť absolventov, spoločenská úloha
a pôsobenie SPU v regióne 

Základný strategický cieľ:

Využívaním najnovších vedeckých poznatkov, skúseností a praktických zručností pri 
poskytovaní služieb subjektom hospodárskej a spoločenskej praxe prispievať k inováciám 
a tým aj k zlepšovaniu kvality života v spoločnosti. Prispievať k rozvoju podnikateľského 
ducha mladej generácie a k zlepšovaniu kvalifikačných predpokladov v rámci celoživotného 
vzdelávania. Vytvárať podmienky pre integrovaný a udržateľný rozvoj v regióne.

Parciálne ciele:
• Posilnenie vplyvu SPU na miestnej, národnej aj medzinárodnej úrovni.
• Posilnenie a skvalitnenie ponuky kurzov celoživotného vzdelávania.
• Posilnenie spolupráce s partnermi z ekonomického, sociálneho a kultúrneho prostredia.
• Zapojenie absolventov SPU do vzdelávacieho a inovatívneho procesu rozvoja.
• Rozvoj spolupráce so strednými školami.
• Budovanie vplyvu SPU na komunitný rozvoj.

Nástroje:
• Zintenzívniť spoluprácu so samosprávami.
• Rozvíjať aktivity pre komunitný rozvoj.
• Rozširovať ponuku akreditovaných i neakreditovaných programov celoživotného vzdelávania a programov 

Univerzity tretieho veku.
• Rozvíjať ponuku vzdelávacích programov celoživotného vzdelávania s ohľadom na aktuálne potreby praxe vo 

väzbe na zamestnávateľov v SR.
• Zabezpečiť, aby súčasti SPU pružne reagovali ponukou študijných programov na potreby hospodárstva a spoločnosti.
• Poskytovať absolventom a priaznivcom univerzity pravidelné informácie o dianí na univerzite prostred-

níctvom elektronických kanálov a možnosti poskytovania spätnej väzby.
• Zapájanie absolventov do vzdelávacieho procesu.
• Propagovať ponuku možností a expertíz výskumných pracovísk a laboratórií SPU v domácom aj zahraničnom 

prostredí.
• Zvyšovanie inovatívneho podnikania v regióne.
• Koncepcia spolupráce so strednými školami.
• Prevádzkovať potravinový inkubátor a kreatívne centrum ako priestor pre štart podnikania.
• Posilňovať transfer technológií do praxe a komercializácia tvorivej činnosti.
• Formalizovať strategické partnerstvá s podnikmi.

Ukazovatele:

Strategická oblasť Podoblasť Merateľný ukazovateľ / indikátor

4 
Uplatniteľnosť 
absolventov, 

spoločenská úloha 
a pôsobenie SPU 

v regióne

Celoživotné 
vzdelávanie počet akreditovaných kurzov celoživotného vzdelávania

Spolupráca
s praxou

počet uzatvorených zmlúv o spolupráci s praxou

počet projektov s praxou a inými inštitúciami

počet výberových prednášok

Uplatniteľnosť 
absolventov

miera uplatniteľnosti absolventov SPU/študijného programu

miera spokojnosti zamestnávateľov s dosahovanými výstupmi vzdelávania 
študijného programu

Spoločenská 
úloha

a komunitný 
rozvoj

počet vedeckých a odborných podujatí 

počet ponúkaných kurzov UTV a počet absolventov UTV

počet aktivít a miera ich využitia pre verejnosť

počet projektov financovaných od iných subjektov ako sú subjekty verejnej správy



20

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE
#zelenauniverzita 

Dlhodobý zámer SPU v Nitre na roky 2022 - 2028 | uniag.sk

6.5. Relevantný a kvalitný výskum, vývoj a inovácie 
Základný strategický cieľ:

Podporovať aplikovaný výskum s cieľom zapájať sa do projektov európskeho výskumného 
priestoru. Zabezpečovať bázu vedeckých poznatkov, postupov a praktických zručností 
v študijných odboroch: ekonómia a manažment, poľnohospodárstvo a krajinárstvo, 
potravinárstvo, biotechnológie, strojárstvo a biológia.

Parciálne ciele:
• Implementácia politiky kvality vzdelávania  a tvorivých činností.
• Zvýšenie kvality výskumu a jeho produktivity  harmonizáciou politiky vedy, výskumu a inovácií na SPU. 
• Tvorba výskumno-inovačného ekosystému v nosných vedných odboroch.
• Zvýšenie schopnosti podieľať sa na získavaní projektovej podpory na národnej aj medzinárodnej úrovni.
• Plnenie princípov otvorenej vedy.
• Uplatňovanie princípov a posilňovanie kultúry vedeckej integrity na Slovensku.
• Rozvíjanie Centra popularizácie vedy v Nitre.

Nástroje:
• Zaviesť nové pravidelné hodnotenie vedy a výskumu rešpektujúce ako individuálne, tak aj inštitucionálne 

výkony s orientáciou na kvalitu výstupov, oblasť posudzovania a dosah vplyvu každého výstupu.
• Zosúladiť štandardy habilitačných a inauguračných konaní s postupmi na SPU.
• Podporovať zapojenie výskumných kolektívov SPU do medzinárodných vedeckých konzorcií a do prestížnych 

európskych projektov.
• Budovať inštitucionálnu spoluprácu v rámci výskumných a technicky orientovaných univerzít a SAV.
• Podporovať spoluprácu s firmami a inými organizáciami výskumu a vývoja (Transformačné a inovačné 

konzorciá).
• Podporovať interdisciplinárne excelentné tímy, tímy mladých vedeckých pracovníkov aj cez Grantovú agentúru 

SPU.
• Vytvárať doktorandské študijné programy s externými vzdelávacími inštitúciami.
• Vytvorenie zázemia pre zapájanie sa do medzinárodných vedeckých konzorcií (napr. ESFRI) a do významných 

európskych projektov napr. Horizont Európa, ERC, EIT a pod.
• Zapájať sa do projektov výskumu a vývoja a inovácií financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ ako komple-

mentarita už vybudovanej vedeckej infraštruktúry (napr. Výskumné centrum AgroBioTech, centrá excelent-
nosti a pod.).

• Zabezpečiť prístup k výskumnému procesu na základe princípov otvorenej vedy a podpory Slovenskej akade-
mickej federácie identít.

• Implementácia Deklarácie o posilnení kultúry vedeckej integrity na Slovensku.
• Prilákať špičkových výskumníkov, aby realizovali svoj excelentný výskum na SPU prostredníctvom implemen-

tácie HRS4R.
• Aktívne motivovať vysokokvalifikovaných expertov a talenty zo zahraničia, vrátane navrátilcov zo Slovenska, 

študentov k príchodu na SPU.
• Zaviesť motivujúci odmeňovací systém za  významné vedecké výstupy pre pedagogické osobnosti pôsobiace 

na SPU.
• Rozširovať aktivity spojené s popularizáciou vedy v spolupráci so základnými a strednými školami, širokou 

verejnosťou, odbornými profesijnými združeniami a komorami a pod.
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Ukazovatele:

Strategická oblasť Podoblasť Merateľný ukazovateľ / indikátor

5 
Relevantný 

a kvalitný výskum, 
vývoj a inovácie

Publikácie
a ohlasy

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

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

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

počet ohlasov na publikačné výstupy učiteľov za ostatných 6 rokov

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

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

počet výstupov tvorivej činnosti špičkovej medzinárodnej kvality podľa zvyklostí 
v odbore

Projekty

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

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

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

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

Patenty
počet domácich patentov

počet zahraničných patentov

Doktorandské 
štúdium

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

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

počet školiteľov v odbore habilitačného a inauguračného konania

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

6.6. Efektívne financovanie a rozvoj infraštruktúry 
Základný strategický cieľ:

Dlhodobým plánovaním zabezpečiť finančnú udržateľnosť a  rozvoj dostupnej 
infraštruktúry. Zabezpečiť efektívne a  transparentné hospodárenie, aktivovať 
a optimalizovať využívanie existujúcich finančných prostriedkov v súlade s hľadaním 
nových možností financovania rozvoja univerzity.

Parciálne ciele:
• Založenie Rady udržateľnosti SPU ako nástroja participatívneho riadenia SPU.
• Skvalitnenie a zlepšenie dostupnosti výskumnej infraštruktúry.
• Neustála obnova a rozvoj univerzitného areálu vrátane jeho súčastí.
• Obnova a atraktívnosť priestorovej infraštruktúry s ohľadom na princípy komponentu zelenej ekonomiky 

a v súlade s pamiatkovými hodnotami univerzity.
• Vytvárať motivujúce a kreatívne prostredie pre študentov v oblasti ich mimoškolských aktivít.
• Podpora podnikateľskej činnosti a podporných aktivít na získavanie mimodotačných zdrojov.
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Ukazovatele:

Strategická oblasť Podoblasť Merateľný ukazovateľ / indikátor

6 
Efektívne 

financovanie 
a rozvoj 

infraštruktúry

Efektívne 
financovanie

hospodársky výsledok

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

objem vlastných prostriedkov zapojených do realizácie projektov

celkový ročný objem (nekapitálových) finančných zdrojov univerzity a jej súčastí

Infraštruktúra

výška získanej finančnej podpory na rozvoj a infraštruktúru z fondov EÚ

podiel zrekonštruovaných izieb v študentských domovoch 

podiel študentov ubytovaných v študentských domovoch SPU na celkovom počte 
žiadateľov

počet titulov študijnej literatúry a databázových zdrojov prístupných 
v elektronickej podobe 

objem finančných prostriedkov vynaložených na modernizáciu informačných 
a komunikačných systémov

energetická spotreba

podiel úžitkovej plochy nových alebo zrekonštruovaných priestorov

podiel revitalizovaných plôch zelenej a modrej infraštruktúry

Študentské 
aktivity

a prístupy

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

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

počet študentských organizácií a záujmových združení pôsobiacich na SPU

Nástroje:
• Posilniť transparentnosť vzťahov, kompetencií a zodpovednosti za hospodárenie na relevantných úrovniach 

riadenia univerzity, posilňovať univerzitný princíp riadenia.
• V rozpise dotácie pokračovať v implementácii proaktívnych zložiek ako nástroja pre implementáciu celouni-

verzitných projektov, uplatňovať viaczdrojové financovanie.
• Skvalitňovať a dobudovávať výskumnú infraštruktúru a presadzovať multidisciplinárny prístup k napĺňaniu 

výskumných/umeleckých zámerov jednotlivých fakúlt a súčastí. 
• Koncepčne plánovať dobudovanie a rozvoj už existujúcej výskumnej infraštruktúry akumulovanej najmä na 

excelentných pracoviskách a Výskumnom centre AgroBioTech.
• Vlastníctvo nehnuteľného majetku univerzity využívať racionálne a prihliadať na jeho ekonomickú náročnosť.
• Zabezpečiť kvalitné spracovanie a riadenie projektov v oblasti budovania a obnovy infraštruktúry a jej 

technického stavu.
• Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry a iných prvkov súvisiacich s adaptáciou na klimatické zmeny.
• Predložiť a implementovať projekty dlhodobého strategického výskumu, obnovy akademickej infraštruktúry 

(znižovanie energetickej náročnosti) a ďalšie projekty.
• Podporovať získavanie finančných prostriedkov z externých zdrojov, najmä zo zahraničia.
• Vybudovať Kreatívne centrum SPU, Potravinový inkubátor a Coworkingové centrum ako základ inovačného 

rozvoja SPU.
• Dobudovanie univerzitnej materskej školy.
• Dobudovanie Botanickej záhrady, Demonštračnej záhrady ako centier vzdelávania, výskumu a popularizácie vedy.
• Vypracovať skríning inovačného potenciálu, ktorého cieľom bude pripraviť komplexnú ponuku služieb a exper-

tíznych činností pre prax.
• Vybudovanie Transferového centra SPU ako ochranu perspektívnych a komerčne využiteľných výsledkov výskumu.
• Aktualizovať a zjednodušiť interné predpisy univerzity a zvýšiť povedomie a informovanosť o nich.
• Zabezpečiť prístup zamestnancov a študentov k informačným zdrojom a k najnovším softvérovým produktom pre 

vedu, výskum a vzdelávanie.
• Neustále napredovať v záväzkoch v Digitálnej koalícií.
• Modernizovať výpočtovú, informačnú a komunikačnú infraštruktúru, vrátane Univerzitného informačného systému.
• Všade tam, kde je to možné, obmedziť používanie tlačených formulárov.
• Poskytovať služby študentom na kvalitnej úrovni – najmä v oblasti ubytovania, stravovania, kultúry a športu.






