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AKREDITOVANÝCH KURZOV
CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA

PREVÁDZKOVANIE
KOMPOSTÁRNÍ

ARBORISTIKA

512

757

PRIJATÝCH
ŠTUDENTOV

VYSLANÝCH
ŠTUDENTOV

NAVRHOVANIE
AUTOMATICKÝCH
ZAVLAŽOVACÍCH
SYSTÉMOV

VEDA A VÝSKUM
FUNDAMENTY
ENOLÓGIE

ZÁKLADY
OPEN SOURCE
GIS

VODNÉ
HOSPODÁRSTVO

ACTA HORTICULTURAE
ET REGIOTECTURAE
vedecký časopis

HABILITAČNÉ A INAUGURAČNÉ KONANIA

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity sa za svoju
históriu vyformovala na rešpektovanú a uznávanú vzdelávaciu a vedecko-výskumnú inštitúciu na
národnej i medzinárodnej úrovni. Uvedomujúc si svoju históriu a poslanie pre budúcnosť fakulta
spracovala svoj Dlhodobý zámer. Fakultný zámer nadväzuje na oblasti a ciele definované v Dlhodobom
zámere SPU v Nitre na roky 2022-2028.
Dlhodobý zámer rozvoja FZKI SPU v Nitre definuje nasledujúce strategické oblasti:
•
•
•
•

vzdelávanie,
veda a výskum,
spoločenská úloha a pôsobenie v regióne,
technický a materiálny rozvoj vrátane informatizácie.
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VZDELÁVANIE
Vzdelávací systém na FZKI je plne v súlade so všetkými strategickými dokumentmi týkajúcimi sa
oblasti vzdelávania univerzity a odráža potreby vedomostnej spoločnosti. Vzdelávanie je
orientované na rozvoj kľúčových kompetencií, ako predpokladu flexibility a adaptability pracovnej
sily voči požiadavkám trhu práce. Vzdelávanie je úzko previazané na oblasť vedy a výskumu
fakulty.

CIELE
•
•
•
•
•
•

Kontinuálne zvyšovanie kvality vzdelávania
Zvýšenie záujmu o štúdium
Zníženie počtu nevynútených predčasných ukončení štúdia
Zabezpečenie rovnosti príležitostí
Zavedenie nových metód a foriem vzdelávania
Zvýšenie aktivít celoživotného vzdelávania a akreditovaných kurzov

NÁSTROJE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aplikovať politiku vnútorného systému zabezpečenia kvality vzdelávania
Zaviesť pravidelný hodnotiaci proces vzdelávania
Zaviesť pravidelný prieskum medzi študentami a absolventami
Zvyšovať kvalifikáciu zamestnancov (školenia, jazykové kurzy, certifikáty, autorizácie a pod.)
Monitorovať uplatnenie absolventov
Internacionalizovať vzdelávací proces
Aktualizovať a zvyšovať ponuku predmetov vyučovaných v anglickom jazyku
Podporovať medzinárodnú spoluprácu v oblasti workshopov a letných škôl
Zvyšovať účasť hosťujúcich učiteľov a odborníkov z praxe na vyučovacom procese
Inovovať systém propagácie študijných programov fakulty
Vytvárať atraktívne tvorivé a inkluzívne prostredie
Zisťovať potreby a názory pedagógov
Oceňovať činnosť pedagógov
Zlepšovať prácu s ľudskými zdrojmi fakulty
Podporovať edičnú činnosť
Podporovať študentov (sociálna podpora, štipendiá, podpora študentov so špecifickými
potrebami)
Rozvíjať spoluprácu s vedeckými pracoviskami formou externých vzdelávacích inštitúcií pre III.
stupeň štúdia
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UKAZOVATELE
PODOBLASŤ

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ / INDIKÁTOR
počet študentov
počet ponúkaných študijných programov

Vzdelávanie

počet študentov so špecifickými potrebami
počet výberových prednášok odborníkov z praxe
počet nevynútených predčasných ukončení štúdia
počet hospitácií
počet prieskumov názorov študentov a pedagógov

Hodnotenie kvality
počet opatrení na základe zistení
počet ocenených pedagógov
počet predmetov v cudzom jazyku
počet zahraničných študentov
Internacionalizácia
počet prijatých a vyslaných pedagógov zo/do zahraničia v rámci mobilít
počet prijatých a vyslaných študentov zo/do zahraničia v rámci mobilít
Celoživotné
vzdelávanie
a akreditované
kurzy

počet ponúkaných foriem celoživotného vzdelávania a akreditovaných kurzov
počet študentov kurzov celoživotného vzdelávania a akreditovaných kurzov

Edičná činnosť

zabezpečenosť predmetov študijnou literatúrou

Prax

počet uzatvorených zmlúv o spolupráci s praxou
počet porušení etického kódexu študentov

Akademická etika

počet podaných podnetov od študentov
počet opatrení na základe podnetov od študentov
počet študentov 3. stupňa štúdia (PhD.) na školiteľa (priemerný a maximálny)
počet študentov 3. stupňa štúdia (PhD.) v prislúchajúcom odbore habilitácií a inaugurácií

Doktorandské
štúdium

počet školiteľov v odbore habilitačného a inauguračného konania
počet publikačných výstupov študentov doktorandského štúdia (zastúpenie v databázach Web of
Science alebo Scopus, prvoautorstvo/spoluautorstvo)
počet zahraničných mobilít doktorandov v trvaní min. 1 mesiac

Externé
vzdelávacia
inštitúcie

počet externých vzdelávacích inštitúcii pre III. stupeň štúdia
počet doktorandov v jednotlivých externých vzdelávacích inštitúciách
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VEDA A VÝSKUM
Vedeckovýskumná a čiastočne aj umelecká činnosť je popri pedagogickej kľúčovou oblasťou a
nevyhnutnou súčasťou pôsobenia a práce vysokoškolského pedagóga v univerzitnom prostredí. Je
zdrojom jeho nového poznania a tvorí základ ďalšieho kvalifikačného a osobnostného rastu.
Výsledky vedeckovýskumnej činnosti fakulty majú významný vplyv na kvalitu univerzitného
prostredia, pedagogického procesu, ovplyvňuje financovanie fakulty, akreditáciu študijných
programov, priznávanie spôsobilosti uskutočňovať habilitačné a inauguračné konania, ako aj
úroveň medzinárodnej spolupráce a kompatibilitu so zahraničnými partnermi.

CIELE
•
•
•
•
•
•
•

Zvýšenie kvality výskumu a jeho výsledkov
Zvýšenie schopnosti podieľať sa na projektoch na národnej aj medzinárodnej úrovni
Zvýšenie úrovne výskumu doktorandov
Zvýšenie úrovne fakultného časopisu a fakultných konferencií
Udržanie práva pre habilitačné a inauguračné konania
Zapojenie študentov do výskumu
Popularizovanie vedy

NÁSTROJE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Naďalej podporovať transparentný systém hodnotenia výkonov pracovníkov
Udržiavať motivujúci systém odmeňovania vedecko-výskumných a umeleckých výkonov
Udržiavať a rozvíjať motivujúci systém oceňovania výstupov doktorandov
Zvýšiť počet technických pracovníkov a ich aktívne zapojenie do vedecko-výskumnej činnosti
Zvýšiť počet vedecko-výskumných pracovníkov s kvalifikačným stupňov IIa a I
Hľadať možnosti stabilizácie mladých vedeckých pracovníkov
Zvýšiť mobilitu (internacionalizáciu) s cieľom získania zahraničných skúseností
Znížiť tematický rozptyl výskumu
Vytvárať vedecké kolektívy na fakultnej úrovni
Vytvárať postdoktorandské pracovné miesta
Podporovať zapojenie pracovníkov do národných a medzinárodných vedeckých konzorcií
Rozvíjať základnú vedeckú infraštruktúru fakulty
Posilňovať transfer výsledkov výskumu a technológií do praxe a komercializácia tvorivej
činnosti
Udržať, rozvíjať a podporovať výskumné plochy
Zlepšovať kvalitu vedeckých príspevkov vo fakultnom časopise
Zlepšovať prácu s ľudskými zdrojmi fakulty
Zvyšovať kvalifikáciu zamestnancov (školenia, jazykové kurzy, certifikáty, autorizácie a pod.)
Zisťovať potreby a názory pracovníkov
Aktívne komunikovať výsledky vedecko-výskumnej činnosti aj mimo vedeckých výstupov
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UKAZOVATELE
PODOBLASŤ

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ / INDIKÁTOR
počet publikačných výstupov (zastúpenie v databázach Web of Science alebo Scopus – Q1-Q4)

Publikácie a
ohlasy

počet ohlasov na publikačné výstupy (zastúpenie v databázach Web of Science alebo Scopus)
počet výstupov tvorivej činnosti špičkovej medzinárodnej kvality podľa zvyklostí v odbore
počet projektov z domácich grantových schém a iných súťažných zdrojov
výška získanej finančnej podpory z domácich grantových schém a iných súťažných zdrojov
počet projektov z medzinárodných grantových schém a iných súťažných zdrojov
výška získanej finančnej podpory z medzinárodných grantových schém a iných súťažných zdrojov

Projekty a aktivity

počet spoluprác s praxou na aplikovanom výskume a riešení úloh
výška získanej finančnej podpory zo spolupráce s praxou na aplikovanom výskume a riešení úloh
počet domácich a zahraničných patentov
počet vedeckých a odborných podujatí
počet informačných aktivít (popularizácia vedy)
počet zahraničných partnerských inštitúcií

Internacionalizácia
počet prijatých a vyslaných pracovníkov zo/do zahraničia v rámci mobilít
počet postdoktorandských pracovných miest (domáce/zahraničné)
Postdoktorandské počet publikačných výstupov postdoktorandov (zastúpenie v databázach Web of Science alebo
pracovné miesta
Scopus – Q1-Q4)
počet zapojení postdoktorandov na projektoch
počet vedecko výskumných pracovníkov (stupeň IIa a I)
Vedecko
výskumní
pracovníci

počet publikačných výstupov vedecko výskumných pracovníkov (zastúpenie v databázach Web of
Science alebo Scopus - prvoautorstvo/spoluautorstvo)
počet zapojení vedecko výskumných pracovníkoch na projektoch (hlavný zodpovedný / spoluriešiteľ
/ získané financie z grantov)
počet porušení etického kódexu zamestnancov

Akademická etika
počet podaných podnetov od zamestnancov
Vedecký časopis počet článkov vo vedeckom časopise (domáce/zahraničné)
Acta Horticulturae
et Regiotecturae
počet WoS a Scopus ohlasov na články uverejnených vo vedeckom časopise
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SPOLOČENSKÁ ÚLOHA A PÔSOBENIE V REGIÓNE
Fakulta má svojim zameraním a odborným zázemím výnimočné postavenie. Univerzita ako aj fakulta
sa musí profilovať ako silná sebavedomá inštitúcia, ktorá má ambíciu ovplyvňovať svoje okolie
a spoločnosť, usmerňovať verejnú diskusiu a formovať názory.

CIELE
•
•
•
•

Posilnenie vplyvu FZKI na miestnej, národnej aj medzinárodnej úrovni
Posilnenie spolupráce s partnermi z ekonomického, sociálneho a kultúrneho prostredia
Rozvíjanie spolupráce so strednými školami
Budovanie vplyvu na komunitný rozvoj

NÁSTROJE
•
•
•
•
•
•

Zintenzívniť spoluprácu so samosprávami
Rozvíjať aktivity pre komunitný rozvoj
Koncepcia spolupráce so strednými školami
Rozvíjať strategické partnerstvá s podnikmi
Rozvíjať činnosť klubu absolventov
Otvorená komunikácia s verejnosťou

UKAZOVATELE
PODOBLASŤ

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ / INDIKÁTOR
počet spolupracujúcich stredných škôl
počet partnerských podnikov

Spolupráca

počet projektov financovaných od iných subjektov ako sú vedecké grantové agentúry
počet nevedeckých projektov riešených na objednávku
počet podujatí pre verejnosť
počet účastí a zmienok v médiách

Propagácia
počet oslovených ľudí propagáciou fakulty
počet členov klubu
Klub absolventov

počet aktivít klubu
miera uplatnenia absolventov
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TECHNICKÝ A MATERIÁLNY ROZVOJ VRÁTANE
INFORMATIZÁCIE
Pri určovaní priorít v oblasti technického a materiálneho rozvoja fakulty je potrebné zohľadniť
poslanie fakulty v kontexte s univerzitným poslaním, jej jedinečnosť v oblasti pedagogickej,
vedeckovýskumnej činnosti, ako aj úloh v rezorte poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, jej
poradenskú a koordinačnú úlohu medzi vzdelávacími a výskumnými inštitúciami pôsobiacimi v
tejto oblasti.

CIELE
•
•

Budovať a udržiavať moderný fakultný areál
Poskytovať podporu hlavným aktivitám fakulty

NÁSTROJE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dokončenie rekonštrukcie a ostatných technických prvkov budov ÚKI
Vypracovať projekt vodozádržných opatrení v priestoroch ÚKI
Dokončenie rekonštrukcie a ostatných technických prvkov budovy ÚZ
Príprava energetického auditu a následnej projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu
budovy Tulipánová ul.
Pokračovanie vo zveľaďovaní zelenej infraštruktúry fakulty
Rozširovať oddychové zóny pre študentov
Priebežná modernizácia výpočtovej techniky a softvéru pre akademické využitie
Rozširovanie priestoru pre kombinované (hybridné) a vzdialené (tele) formy spolupráce a
výuky s využitím IT
Podpora dostupnej konektivity pre zverené prenosné a vlastné zariadenia používateľov
Aktívny manažment IT infraštruktúry a systémov fakulty
Prehlbovanie informačnej gramotnosti pracovníkov a študentov

UKAZOVATELE
PODOBLASŤ

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ / INDIKÁTOR
výška vlastných zdrojov na rozvoj a infraštruktúru
výška získaných cudzích zdrojov na rozvoj a infraštruktúru

Infraštruktúra
veľkosť úžitkovej plochy nových alebo zrekonštruovaných priestorov
veľkosť revitalizovaných plôch zelenej a modrej infraštruktúry
IKT

výška finančných prostriedkov vynaložených na modernizáciu informačných
a komunikačných systémov
počet pripojených zariadení do siete a celouniverzitné metriky
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