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            Dlhodobý zámer FEM SPU v Nitre je vypracovaný v  nadväznosti na § 22 ods. 1 zákona č. 131/2002 
Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov a nadväzuje na Dlhodobý zámer SPU v Nitre na 
obdobie rokov 2008 - 2015.  
 Fakulta ekonomiky a manažmentu vďaka tradícii vo vedecko-výskumnej a výchovno-vzdelávacej 
činnosti, ale i vďaka vysokokvalitnému tímu vedecko-pedagogických pracovníkov a pestrej ponuke 
študijných programov na všetkých stupňoch štúdia zaujímala a zaujíma popredné miesto medzi 
ekonomickými fakultami na Slovensku a od svojho vzniku v roku 1959 vychovala viac ako 14 500 
absolventov.  

Cieľom predloženého zámeru je nielen udržanie, ale aj posilnenie a zvýraznenie postavenia fakulty 
v časovom horizonte dlhodobého zámeru.   
 
Výchovnovzdelávacia činnosť 
 
Ciele: 
Skvalitniť vzdelávanie na všetkých stupňoch štúdia, zachovať postavenie fakulty, jej nadregionálny 
a medzinárodný význam, posilniť pozíciu absolventov na trhu práce.   
 
• Inovovať existujúce a zavádzať nové študijné programy v súlade s novými tredmi vo vzdelávaní, vede, 

s potrebami spoločnosti a rešpektujúc vývoj spoločenskej praxe tak, aby sa zaistil rozvoj kompetencií 
študentov a ich uplatniteľnosť na trhu práce.   
 

• Zaistenie permanetnej implementácie najnovších vedeckých a metodických poznatkov do 
pedagogického procesu, hlavne na 2. a 3. stupni štúdia. 

 
• Zvyšovať počet hosťujúcich profesorov a zapájanie odborníkov z praxe a výskumných ústavov do 

vzdelávacieho procesu formou výberových prednášok.  
 

• Zvýšiť informovanosť maturantov o možnostiach štúdia a motivovať ich, aby sa čo v najväčšom počte 
uchádzali o štúdium na fakulte.   
 

• Propagovať fakultu s akcentovaním pozornosti na aktivity fakulty na domácom, ale aj medzinárodnom 
poli. Pružne reagovať na dopyt a zverejňovať referencie o úspešných absolventoch v praxi na web 
stránke fakulty. 
 

• Naďalej zabezpečovať rovnosť príležitostí prostredníctvom stanovenia transparentných a objektívnych 
podmienok prijímacieho konania.  
 

• Modernizáciou pracovných a učebných priestorov zaistiť tvorivé prostredie pre prácu. 
  
• Zvyšovaním aktivity študijných poradcov v spolupráci so študijným oddelením a gestorskými katedrami 

poskytovať študentom poradenskú službu pri zostavovaní ich konkrétnych študijných plánov, a tak 
pomáhať pri usmerňovaní ich profesionálneho zamerania.  
 

• Podporovať osobné preferencie študentov a vytvoriť prostredie motivujúce k vynikajúcemu plneniu 
študijných povinností, k zapájaniu sa do vedeckovýskumnej práce, do študentskej vedeckej činnosti a do 
kultúrno-športových aktivít reprezentujúcich fakultu.  

 
• Rozšírenie ponuky študijných programov a predmetov v anglickom jazyku. 

 
• Dosiahnuť kompatibilitu vzdelávacieho procesu s vyspelými ekonomickými fakultami EÚ a sveta. 
 
• Zaistenie dostatočného množstva študijnej literatúry vydávaním učebníc a učebných textov.  

 



 

• Tvorba spoločných študijných programov a účinné využívanie inštitútov spoločného resp. dvojitého 
diplomu v spolupráci s poprednými zahraničnými univerzitami s cieľom zatraktívnenia štúdia na fakulte. 

 
• Zvýšiť mobilitu študentov fakulty v rámci zahraničných programov LLP/Erasmus Mundus, CEEPUS, 

Národný štipendijný program, Vyšehradsky fond a iné granty. 
  
• Zvýšiť počet prijatých zahraničných študentov a vysokoškolských učiteľov na študijné programy 

vyučované v anglickom jazyku. 
 
• Zvýšiť pedagogické pôsobenie učiteľov na zahraničných univerzitách, na odborných medzinárodných 

konferenciách, seminároch a zahraničných pobytoch a odborných stážach. 
 
• Vykonávať dohľad nad kvalitou študijných programov prostredníctvom vedeckej rady, zavedenie 

princípov manažmentu kvality vzdelávania v študijných programoch, vrátane inovácie dotazníkov 
hodnotenia výučby študentami. 
 

• Implementácia modelu Spoločného systému hodnotenia kvality CAF (prípadne iného  
modelu) ako nástroja komplexného manažérstva kvality v podmienkach FEM. 

 
• Realizácia minimálne jedného pedagogického seminára v akademickom roku zameraného na zvyšovanie 

kvality vzdelávacieho procesu a pedagogicko-psychologických kompetencií učiteľa.  
 
• Podporovať oblasť celoživotného vzdelávania (ďalšieho odborného, rekvalifikačného, kontinuálneho 

a záujmového vzdelávania). 
 

• Hľadať možnosti rozšírenia externého štúdia do iných regiónov. 
 
Veda, výskum a doktorandské štúdium 
 
Ciele: 
Zvýšiť rozsah a kvalitu vedecko-výskumných činností, posilniť vedecko-výskumnú základňu, prepojiť 
vedu a výskum s praxou a zintenzívniť spoluprácu na riešení medzinárodných, národných a regionálnych 
vedecko-výskumných problémov.  
 
• Zvyšovať podiel výkonu katedier vo vede, čo by sa malo odraziť na kvalite a počte publikácií vrátane 

aplikácie poznatkov do praxe. 
 

• Podporovať spoluprácu tvorivých zamestnancov FEM s výskumníkmi z iných domácich a zahraničných 
univerzít a výskumných pracovísk, a tým zvýšiť objem získaných finančných prostriedkov z vedeckých 
projektov.  

 
• Iniciovať a motivovať k účasti na medzinárodných výskumných projektoch, čím sa zvýši kvalita a 

kvantita zahraničnej vedeckej spolupráce. 
 
• Pravidelne ročne hodnotiť vedecko-výskumnú činnosť vo vedeckej rady fakulty. 
 
• Znižovať priamu výučbu a administratívnu zaťaženosť tvorivých zamestnancov, aby každý z nich mohol 

byť zapojený do vedeckých projektov ako riešiteľ alebo spoluriešiteľ. 
 
• Podporovať vydávanie vedeckých monografií a publikovanie kvalitných výskumných prác tak, aby sa 

dosiahol stav, kde každá katedra bude mať ročne jeden článok vo vedeckom časopise s “impact” 
faktorom. 

 



 

• Dosiahnuť stav, aby každá katedra riešila aspoň jeden projekt z kategórií: rámcové programy EÚ, 
Európska rada pre výskum, APVV, aspoň jeden projekt z kategórie štrukturálne fondy EÚ a aspoň jeden 
projekt z VEGA, KEGA. 

 
• Identifikovať a podporovať výskumné tímy (vrátane interdisciplinárnych) a ich výskumné zámery, čo sa 

odrazí na počte podaných výskumných projektov. 
 

• Zlepšovať vybavenie knižnice, prístup k databázam a investovať do výskumnej infraštruktúry. 
 

• Internacionalizovať doktorandské štúdium a zvyšovať jeho kvalitu. 
 

• Zvýšiť kvalitu a počet aktivít popularizujúcich výskum na FEM.  
 

Medzinárodné  vzťahy a vzťahy s verejnosťou 
 
Ciele: 
Zachovať a rozvíjať medzinárodné postavenie fakulty a jej intenzívnejšie zapájanie do života spoločnosti.  
 
• Posilniť medzinárodné aktivity fakulty s cieľom akcelerovať – urýchliť medzinárodné postavenie EÚ. 

  
• Podporiť kvantitatívne a kvalitatívne vzdelávaciu a vedeckovýskumnú činnosť fakulty na medzinárodnej 

úrovni s prioritným zameraním na partnerské inštitúcie z členských štátov EÚ a postupne rozširovať 
spoluprácu s univerzitami v ázijských krajinách. 

   
• Rozširovať bilaterálnu a multilaterálnu spoluprácu na základe dohôd so zahraničnými univerzitami 

a výskumnými pracoviskami (rozširovať siete CEEPUS o nových partnerov). 
  
• Pokračovať v zatraktívňovaní a skvalitňovaní študijných programov IBA, V4 a Agrárny obchod a 

marketing vyučovaných v anglickom jazyku prostredníctvom programov LLP formou krátkodobej 
výučby vybraných predmetov v rámci krajín. 

 
• Zvýšiť propagáciu študijných programov ponúkaných v anglickom jazyku za účelom zvýšenia počtu 

zahraničných študentov na fakulte. 
 

• Monitorovať uplatnenie absolventov a naďalej udržiavať vzťah a podporovať aktivity Klubu absolventov 
nakoľko absolventi poskytujú cenné informácie o trhu práce. 

 
• Naďalej organizovať podujatie “Štipendijný deň”. 
 
• Naďalej pokračovať v organizovaní a zatraktívnení podujatia „Deň otvorených dverí na FEM“, „Noc 

výskumníkov“, „Dni kariéry“ a iné. 
  

• Inovovať informačné materiály fakulty vrátane webovej stránky fakulty ako jedného z najúčinnejších 
prostriedkov styku s verejnosťou. 
 

• Podporovať iniciatívy smerujúce k participácii fakulty, katedier a jednotlivých zamestnancov na riešení 
celospoločenských, regionálnych a lokálnych problémov SR. 

 
Personálna oblasť 
 
Ciele: 
Uchovať a rozvíjať intelektuálny potenciál fakulty. Bezpečnosť práce. 
 



 

• Zabezpečiť kontinuitu náročnosti pri prijímaní nových zamestnancov, ich výbere na príslušné pracovné 
pozície a stabilizácie ich pracovného vzťahu k fakulte (odborným vedením pri adaptácii, rozvíjaním 
možností ďalšieho kvalifikačného rastu a ďalšieho vzdelávania, zahraničných stáží a študijných 
pobytov). 
 

• Optimalizovať vekovú a kvalifikačnú štruktúru tak, aby bola zabezpečená kontinuita vedecko-
pedagogických generácií a aby boli zabezpečené všetky predpoklady na kvalitné plnenie poslania 
fakulty. 
 

• Znižovať počet učiteľov a vedeckých pracovníkov, ktorí nemajú titul CSc./PhD. 
          

• Vytvárať podmienky na intenzívne plnenie kritérií kvalifikačného postupu. 
 

• Pri obsadzovaní funkčných miest profesorov a docentov dôsledne zohľadňovať ich publikačnú činnosť a 
účasť na riešení grantových výskumných úloh. 
 

• Vyvíjať úsilie, aby mzdové ohodnotenie zamestnancov fakulty zodpovedalo intelektuálnej náročnosti ich 
práce a snahe o preferovanie znalostnej ekonomiky. 
 

• Vytvárať podmienky pre kultúru a bezpečnosť práce. 
 

Finančno-majetková oblasť 
 
Ciele: 
Efektívne získavať, rozdeľovať a  používať finančné zdroje.  Skvalitniť materiálnu základňu.  

 
• Každoročne dosiahnuť vyrovnané alebo prebytkové hospodárenie fakulty, prebytok využiť ako finančný 

zdroj na ďalší rozvoj fakulty. 
 

• Efektívne alokovať pracovné miesta na jednotlivé katedry podľa ich skutočného pedagogického a 
výskumného výkonu. 
 

• Posilňovanie úlohy a kompetencie vedúcich katedier v procese hodnotenia práce členov katedry. 
 

• Rozvíjať a posilňovať vzťahy fakulty s inštitúciami, podnikateľskou sférou, stavovskými organizáciami, 
tretím sektorom a inými univerzitami doma aj v zahraničí. 
 

• Zvážiť možnosť založenia MAS v rámci programu LEADER, vytvárať podmienky pre efektívnejšie 
získavanie a využívanie fondov EÚ. 
 

• Využívať možnosti na získavanie alternatívnych zdrojov financovania vrátane podnikateľských aktivít a 
poskytovania ďalšieho vzdelávania. 
 

• Udržiavať, modernizovať a ochraňovať majetok univerzity zverený fakulte.  
 

Oblasť informačných technológií 
 
Ciele: 
Rozvíjať nové metódy a formy vzdelávania zodpovedajúce vedomostnej ekonomike prostredníctvom 
najnovších IKT, skvalitňovaťa inovovaťexistujúcu infraštruktúru a služby IT. 

 
• Implementácia ďalších modulov univerzitného akademického informačného systému. 
 



 

• Vybavenie veľkých posluchární riadiacimi systémami pre jednotnú správu všetkých zdrojov vrátane 
kompletného systému pre záznam a publikáciu viacdruhových médií.  
 

• Komplexná správa a rozvoj IT systémov fakulty, osobných počítačov a cvičební, ktorá umožní 
minimalizáciu nákladov na prevádzku a výpadkov výpočtovej techniky, automatizáciu podporných 
činností v heterogénnom prostredí, zjednodušenie administrácie veľkého množstva pracovných staníc, 
hlavne v cvičebniach, zabezpečenie nepretržitej evidencie a aktualizácie nainštalovaného softvéru. 
 

• Presadzovať aktivizujúce formy výučby, ako sú napr. 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. 

 
• Zabezpečovanie kvalitatívne lepšieho a rýchlejšieho prístupu k informáciám cestou úplnej informatizácie 

všetkých oblastí vysokoškolského vzdelávania a zavedenia nových technológií, rozšírením e-
learningových foriem vzdelávania. 

  
 
 
 

                    doc. Ing. Iveta Zentková, CSc. 
                      dekanka FEM SPU v Nitre 


