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ÚVOD  
 

 
Hlavnými úlohami vysokej školy, prostredníctvom ktorých napĺňa svoje poslanie, sú poskytovanie 
vysokoškolského vzdelávania a tvorivé vedecké bádanie. Úzka spojitosť medzi vzdelávacou a 
tvorivou činnosťou je základnou charakteristikou vysokej školy. Týmto spojením sa vysoká škola 
odlišuje od ostatných vzdelávacích inštitúcií v terciárnej oblasti. V súlade s vysokoškolským 
zákonom konkretizuje vysoká škola svoje poslanie najmenej na šesť rokov v dlhodobom zámere. 
Súčasťou dlhodobého zámeru univerzity sú aj dlhodobé zámery jednotlivých fakúlt. 
Dlhodobý zámer Technickej fakulty SPU v Nitre (ďalej len „TF“) na obdobie rokov 2022 až 2028 je 
vypracovaný v súlade s Dlhodobým zámerom Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. V 
zmysle Štatútu Technickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre V súlade s 
vysokoškolským zákonom je poslaním TF zúčastňovať sa na plnení hlavných úloh SPU vo 
vymedzenej oblasti poznania, rozvíjať študijný odbor „Strojárstvo“, vykonávať výskumnú, 
vývojovú, expertíznu a podnikateľskú činnosť. 
Po prerokovaní vo Vedeckej rade TF SPU v Nitre a schválení Akademickým senátom TF SPU v Nitre 
sa stáva základným programovým dokumentom TF v oblasti vzdelávacej, vedeckej, výskumnej, 
vývojovej, podnikateľskej a ďalšej tvorivej činnosti na roky 2022 až 2028. TF sa vo svojej činnosti 
sústreďuje na vedu, výskum a inovácie, vzdelávanie, rozvoj moderných informačných a 
edukačných technológií, riadenie a efektívnu administratívnu infraštruktúru, postavenie a úlohu 
ústavov, materiálny rozvoj, jej regionálne a globálne postavenie a rozvoj ľudských zdrojov. 
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1 Poslanie TF 
 
 
Technická fakulta ako integrálna súčasť Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (ďalej len 
„SPU v Nitre“) si počas uplynulých viac ako 50 rokov svojej existencie získala postavenie 
významnej vedecko-výskumnej inštitúcie v oblasti strojárstva, poľnohospodárskej techniky a 
aplikovaných vied na Slovensku. 
Základným poslaním TF v oblasti vzdelávania bude v období rokov 2022 - 2028 výchova odborne 
zdatných vysokoškolsky vzdelaných bakalárov, inžinierov a absolventov doktorandského štúdia 
technického zamerania schopných uplatniť svoje vzdelanie v konkurenčnom prostredí na trhu 
práce. V tejto činnosti má TF dlhoročnú tradíciu, pričom svoju prácu môže opierať o skúsený 
kolektív pedagogických pracovníkov s adekvátnym vzdelaním. Vo svojom pôsobení na poli 
univerzitného vzdelávania môže TF spoľahlivo čerpať poznatky vyplývajúce zo spolupráce s 
mnohými vzdelávacími a vedecko-výskumnými inštitúciami na Slovensku aj v zahraničí.  V oblasti 
medzinárodných vzťahov je stratégia TF orientovaná na rozvoj a upevňovanie kontaktov s 
univerzitami v štátoch EÚ formou bilaterálnych zmlúv o vedecko-výskumnej spolupráci a výmene 
študentov. Tým sa vytvára potenciál na vyváženie výskumu a výučby do formy súladu medzi 
orientáciou výskumnej činnosti a akreditovanými študijnými programami.  
V rokoch 2022 - 2028 budú prioritou študijné programy zamerané na výrobné technológie 
v automobilovom priemysle, kvalitu a bezpečnosť vo výrobných technológiách, 
poľnohospodársku techniku, dopravné stroje a zariadenia, riadiace systémy vo výrobnej technike 
a manažérstvo prevádzky techniky. Toto úsilie je v súlade s prioritami a zámermi politiky EÚ.  
Inšpirovaní našou históriou a poháňaní snahou o inovácie je kvalitné vzdelávanie a vedecká 
integrita prostriedkom pre našu angažovanosť v spoločnosti. Technická fakulta rozvíja kvalitu 
uskutočňovaných študijných programov a súvisiacej tvorivej činnosti v študijnom odbore 
strojárstvo na všetkých stupňoch a formách vzdelávania. 
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2 Vízia TF 
 
 
Technická fakulta SPU v Nitre, ktorá je súčasťou národného a európskeho priestoru 
vysokoškolského vzdelávania a spoločného európskeho výskumného priestoru, chce 
predovšetkým poskytovať vysokoškolské vzdelanie študentom v oblasti strojárstva, rozvíjať 
harmonickú osobnosť, vedomosti, múdrosť, dobro a tvorivosť v človeku a prispievať k rozvoju 
vzdelanosti, vedy, kultúry a zdravia pre rozvoj celej spoločnosti. 
V súčasnosti je potrebné, aby sa výučba na TF zameriavala na tie smery rozvoja strojárstva, ktoré 
vedú k inovatívnym a sofistikovaným riešeniam, vysokej pridanej hodnote a maximálnemu 
uplatneniu absolventov v praxi. 
Je tiež potrebné posilniť profiláciu TF v niektorom z hlavných smerov oblasti vedy a výskumu, 
ktorý sa vykonáva na TF, s cieľom dosiahnutia jedinečnosti (výnimočnosti) v rámci strojníckych 
fakúlt v SR, resp. v blízkom okolí. Snahou je ponúknuť unikátne, resp. niečím výnimočné študijné 
programy, ktoré sú atraktívne pre zamestnávateľov používajúcich najmodernejšie technológie 
súčasnosti  
a dôsledne ich propagovať s víziou zvyšovania počtu záujemcov o štúdium na TF. 
 
Úspech študentov: TF bude naďalej vytvárať prostredie zabezpečujúce úspechy jej študentov. 
 
Postavenie v komunite: TF bude reagovať na regionálne a štátne potreby rozvoja a prípravy 
pracovnej sily a zároveň sa stane motorom sociálneho, ekonomického a intelektuálneho rozvoja  
Nitrianskeho regiónu. 
 
Národné a medzinárodné uznanie: TF bude známa svojimi úspechmi na národnej aj 
medzinárodnej úrovni. 
 
Zabezpečenie zdrojov: TF vybuduje zdrojovú základňu, ktorá jej umožní plniť svoje poslanie  
a realizovať svoju víziu. 
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3 Hodnoty TF 
 
 
Akademická integrita: konanie čestným, spravodlivým a etickým spôsobom, vytváranie kultúry 
dôvery evidentnej vo všetkých činnostiach, ako aj v rozhodovaní fakulty. 
 
Excelentnosť: slúžiť vedeckej komunite poskytovaním trvalo 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 TF. 
 
Úcta: rešpektovať rozmanitosť a zaobchádzať s ostatnými so zdvorilosťou, otvorenosťou  
a profesionalitou vo všetkých interakciách, činnostiach a rozhodovaní. 
 
Spolupráca: aktivity 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. 
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4 Strategické ciele TF 
 
 
4.1 Zabezpečenie kvality a rozvoja ľudských zdrojov 
 
Strategický cieľ: 
Technická fakulta SPU v Nitre chce naďalej poskytovať kvalitné vzdelanie zamerané na študijný 
odbor strojárstvo. TF bude koordinovať poskytované vzdelávanie s fakultami podobného 
zamerania v medzinárodnom meradle, ako aj s poprednými domácimi a svetovými výrobcami 
pôsobiacimi na Slovensku. Cieľom je, aby absolventi TF našli široké uplatnenie v rôznych 
oblastiach hospodárskej a spoločenskej praxe. 
 
Parciálne ciele: 
a) Neustále zvyšovanie kvality procesu vzdelávania na všetkých stupňoch vysokoškolského 

štúdia. 
b) Rozvoj synergií medzi vzdelávaním, výskumom a požiadavkami praxe. 
c) Implementácia inovatívnych vzdelávacích metód a postupov. 
d) Zvýšenie úspešnosti štúdia študentov 1. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia, aj konzultáciami 

so študijnými poradcami akreditovaných študijných programov. 
e) Rozšírenie výučby v akreditovaných študijných programoch vyučovaných v anglickom jazyku. 
f) Akreditovanie profesijného študijného programu.  
g) Pokrytie predmetov študijnou literatúrou predovšetkým v 1. a 2. roku štúdia na bakalárskom 

stupni. 
h) Neustála aktualizácia atraktívnych študijných programov v nasledujúcom období. V kontexte 

s požiadavkou praxe zabezpečovať vzdelávanie profesijne orientovaného bakalára. 
i) Propagácia štúdia na TF na stredných školách, rozšírenie spolupráce so strednými školami. 
j) Rozšírenie zabezpečenia odbornej praxe, ponuky tém záverečných prác a výskumných úloh 

prostredníctvom rámcových zmlúv s výrobnými organizáciami. 
k) Podpora talentovaných študentov. 
l) Transparentnosť výberových konaní a systému hodnotenia zamestnancov. 
m) Vytváranie motivačného prostredia pre zamestnancov TF na základe interného hodnotenia 

výkonov, oceňovanie najlepších výsledkov študentov a zamestnancov TF vo 
vedeckovýskumnej činnosti. 

n) Flexibilný rozvoj celoživotného vzdelávania formou špecializovaných akreditovaných kurzov.  
o) Pokračovanie vo vzdelávaní pedagogických a nepedagogických pracovníkov výskumu vo 

svetových jazykoch. 
 
Nástroje: 

− Dôsledne dodržiavať a rozvíjať štandardy vnútorného systému zabezpečovania kvality 
vzdelávania, vrátane samohodnotenia tohto procesu. 

− Priebežne vyhodnocovať efektívnosť každého študijného programu s ohľadom na záujem o 
daný študijný program a uplatnenie absolventov prostredníctvom programových komisií pre 
študijné programy.  
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− Prehodnocovať obsahovú náplň a komplexne budovať študijné programy zohľadňujúce 
vývojové a inovačné trendy, zaručujúce vyššiu úroveň znalostí, vyššiu intelektualizáciu s 
vyššou mierou konkurencieschopnosti. 

− Priebežne inovovať študijnú literatúru v predmetoch na  1. a 2. stupni štúdia s orientáciou na 
aktuálne trendy v jednotlivých oblastiach.  

− Ponúkať možnosť spolupráce so strednými školami v rámci Študentskej vedeckej konferencie 
vytvorením komisie pre hodnotenie prác študentov stredných škôl. 

− Viesť pravidelný dialóg s učiteľmi stredných škôl na Slovensku s cieľom neustáleho zlepšovania 
prípravy študentov na štúdium na TF.  

− Zabezpečovať odborné prednášky z vybraných predmetov na stredných školách a pre 
verejnosť. 

− Pokračovať v príprave a realizácii akreditácie jedného študijného programu na prvom  
a druhom stupni štúdia v anglickom jazyku. 

− Propagovať možnosti štúdia v akreditovaných študijných programoch TF vo všetkých 
regiónoch Slovenska.  

− Propagovať štúdium na TF a vyučované študijné programy v médiách (napr. 
masovokomunikačné prostriedky, populárne periodiká, sociálne siete), na rôznych webových 
portáloch, veľtrhoch súvisiacich so vzdelávaním, strojárstvom, automobilovým priemyslom a 
poľnohospodárstvom (Agrokomplex, Kariérne dni, Dni poľa, Strojársky veľtrh a pod.).  

− Vytvárať 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 TF, prostredníctvom vhodných kritérií 
rozdelenia motivačných štipendií, financovaných z rozpočtovej dotácie a štipendií z 
mimorozpočtových zdrojov.  

− Interné hodnotenie výkonov tvorivej činnosti zamestnancov a ocenenie za významnú 
publikačnú a patentovú činnosť za príslušný rok. 

− Zvýšiť efektívnosť dotazníkových prieskumov zameraných na zisťovanie spokojnosti študentov 
s kvalitou výučby a ich pohľadu na TF. Dôkladne vyhodnocovať pripomienky študentov. 

− Zapájať študentov do výskumnej činnosti na ústavoch prostredníctvom pedagógov, ktorí sú 
riešiteľmi významných výskumných úloh. 

− Realizovať v spolupráci s Fakultnou organizáciou Odborového zväzu pracovníkov školstva 
a vedy pri TF sociálny program s cieľom stabilizácie ľudských zdrojov. 

 
Indikátory: 

− Zvýšenie počtu zapísaných študentov v 1. roku štúdia na prvom a druhom stupni 
vysokoškolského  štúdia s dôrazom na motiváciu záujemcov s predchádzajúcimi vynikajúcimi 
výsledkami. 

− Zníženie počtu neúspešných študentov v 1. roku štúdia na prvom stupni vysokoškolského 
štúdia. 

− Zvýšenie podielu počtu študentov TF, ktorí absolvovali časť štúdia na zahraničných 
univerzitách. 

− Počet predmetov zabezpečených študijnou literatúrou v 1. a 2. roku štúdia na bakalárskom 
stupni. 



 
 

8 

− Počet uchádzačov o štúdium prvého a druhého stupňa  v príslušnom akademickom roku. 

− Miera spokojnosti študentov s kvalitou výučby a učiteľov. 

− Počet účastníkov kurzov celoživotného vzdelávania. 

− Počet účastníkov ŠVK zo stredných škôl. 

− Počet absolventov. 
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4.2 Internacionalizácia 
 
Strategický cieľ: 
Podporovať spoluprácu fakulty so zahraničnými univerzitami s výhľadom na podávanie 
spoločných projektov a zabezpečenie kvalitného výmenného programu pre študentov a 
zamestnancov TF. Skvalitnenie a stabilizácia štúdia a predmetov v anglickom jazyku ponúkaných 
pre samoplatcov a mobility študentov. 
 
Parciálne ciele: 
a) Budovanie strategických partnerstiev s významnými zahraničnými univerzitami. 
b) Rozširovanie projektov s medzinárodnou participáciou, motivácia pracovníkov a kolektívov 

pre podávanie významných Európskych projektov (výskumných aj vzdelávacích) a tvorba 
vedeckých tímov. 

c) Zvýšenie počtu mobilít pre študentov aj zamestnancov s ohľadom na odborné zameranie. 
d) Výber partnerských univerzít s ohľadom na možnosť uznávania absolvovaných predmetov po 

návrate študenta. 
e) Zvýšenie počtu ponúkaných predmetov v anglickom jazyku pre študentov v rámci výmenného 

programu Erasmus+. 
f) Zahrnutie mobility do individuálnych plánov študentov 3. stupňa štúdia v dennej forme, 

zvýšenie počtu študentov absolvujúcich časť štúdia alebo prax v zahraničí. 
g) Zvýšenie mobilít zamestnancov, aktívnejšie využívanie existujúcich zdrojov financovania 

(napr. Národný štipendijný program, CEEPUS a ďalšie). 
h) Podpora pôsobenia zahraničných hosťujúcich učiteľov na TF. 
i) Aktívna propagácia webových stránok pre mobility v rámci programov Erasmus+, Národný 

štipendijný program, CEEPUS a ďalších.  
 
Nástroje: 

− Podporovať aktivity smerujúce k zahraničným pobytom študentov a zamestnancov fakulty, 
vrátane pobytov zameraných na zdokonalenie jazykových kompetencií.  

− Venovať viac pozornosti mobilitám študentov.  

− Motivovať študentov k pobytom na zahraničnej univerzite podobného zamerania počas 
jedného semestra.  

− Zlepšovať podmienky na prijímanie na prednáškové pobyty významných vedeckých a 
pedagogických osobností zo zahraničia ako hosťujúcich profesorov na TF. 

− Optimalizovať podporu štúdia zahraničných študentov – samoplatcov z rôznych krajín, 
podpora študentov v procese prípravy materiálov potrebných k vízovému procesu a uznávania 
predošlého vzdelania, starostlivosť o zahraničných študentov v priebehu štúdia a propagácia 
štúdia v anglickom jazyku. 

− Podporovať a motivovať študentov k virtuálnym výmenám v rámci programu Erasmus+, aj 
prostredníctvom konceptu „mobility windows“. 

− V spolupráci s partnermi z České zemědělské univerzity v Prahe a Mendelovej univerzity v 
Brne naďalej pokračovať v aktivitách zameraných na realizáciu double degree programu na 
TF, vrátane tvorby digitálneho obsahu. 
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− Využiť mobility v rámci projektov na rozšírenie kontaktov TF s pracoviskami v zahraničí, a to s 
dôrazom na oblasť skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu a vedeckovýskumnej 
činnosti. 

− Zlepšovať informovanosť akademickej obce fakulty o návštevách zahraničných delegácií na TF 
s využitím webovej stránky TF. 

 
Indikátory: 
– Počet uchádzačov o štúdium v príslušnom akademickom roku s iným ako slovenským 

občianstvom. 
– Počet študijných programov zabezpečovaných v spolupráci so zahraničnými univerzitami 

(spoločné študijné programy). 
– Počet vyslaných študentov na mobility do zahraničia v príslušnom akademickom roku.  
– Počet prijatých študentov na mobility zo zahraničia v príslušnom akademickom roku. 
– Počet vyslaných zamestnancov na mobility do zahraničia v príslušnom akademickom roku.  
– Počet prijatých zamestnancov na mobility zo zahraničia v príslušnom akademickom roku. 

− Počet získaných medzinárodných projektov. 
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4.3 Rozmanitosť a dostupnosť 
 
Strategický cieľ: 
Vytvoriť podmienky na neustále zvyšovanie kvalifikačnej štruktúry zamestnancov TF, podporovať 
profesionálny rast odborných zamestnancov a motivovať mladých pedagogických a výskumných 
pracovníkov na kariérny rast so zameraním na výstupy tvorivej činnosti a výsledky vzdelávania. 
 
Parciálne ciele: 
a) Sústavné zdokonaľovanie infraštruktúry TF s cieľom vytvárať optimálne podmienky  

a predpoklady pre profesionálny rast všetkých jej zamestnancov.  
b) Zapojenie odborníkov z praxe či výskumných ústavov do vzdelávacieho procesu  

a konzultovanie obsahovej náplne študijných programov a vyučovaných predmetov.  
c) Zvyšovanie počtu mladých pracovníkov s vedecko-pedagogickým titulom docent a profesor 

a vytvorením podmienok, podpora ich kvalifikačného rastu a tým zabezpečenie personálnej 
udržateľnosti profilových predmetov z hľadiska vekovej štruktúry učiteľov.  

d) Zabezpečenie počtu učiteľov TF a podmienok pre ich kvalifikačný rast tak, aby sa zabezpečila 
vysoká kvalita výučby a personálne garancie novej štruktúry študijných programov v súvislosti 
s akreditáciou.  

e) Zabezpečenie účasti absolventov doktorandského štúdia na riešení projektov v rámci 
postdoktorandských pracovných miest. 

 
Nástroje: 

− Vytvárať, dopĺňať a revidovať pravidlá v systéme motivačných kritérií na kariérny rast 
zamestnancov TF. Zosúladiť pravidlá s výsledkami individuálneho hodnotenia pracovníkov. 

− Vytvoriť pracovné miesta pre absolventov doktorandského štúdia na postdoktorandské 
pozície v oblastiach s permanentným deficitom mladých pracovníkov. 

− Eliminovať negatívne vplyvy na pracovné prostredie a medziľudské vzťahy. 

− Využívať ponuky špičkových pracovníkov z praxe z domova a zo zahraničia na odovzdávanie 
skúseností a poznatkov formou prednášok v rámci vybraných odborných predmetov alebo ich 
začlenenia na pozície hosťujúcich učiteľov. 

− Inštitucionálne a organizačne vytvoriť priestor pre podstatne lepšie využitie potenciálu práce 
doktorandov a vynikajúcich študentov vyšších ročníkov. 

− Optimalizovať počet pracovníkov s cieľom efektívneho fungovania TF. 
 
Indikátory: 

− Podiel učiteľov, výskumných, pracovníkov s vedeckou hodnosťou a vedecko-pedagogickým 
titulom. 

− Podiel mladých učiteľov do 35 rokov k celkovému počtu učiteľov na TF. 

− Priemerný vek učiteľov v jednotlivých kategóriách (prof., doc., odborný asistent) vzhľadom 
k prechádzajúcim obdobiam. 

− Podiel administratívnych zamestnancov k celkovému počtu zamestnancov TF. 
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4.4 Uplatniteľnosť absolventov, spoločenská úloha a pôsobenie TF v regióne 
 
Strategický cieľ: 
Spolupracovať s významnými priemyselnými organizáciami v regióne a na Slovensku, zvýšiť 
propagáciu spoločných významných výsledkov vedeckého bádania, posilniť vzťah s významnými 
absolventmi, informovať o významných výsledkoch spolupráce a spoločnej tvorivej činnosti v 
masovokomunikačných médiách, populárno-vedeckých periodikách a výstavách. Propagovať 
uplatnenie absolventov v súčasnom rozvoji poľnohospodárstva a strojárskom priemysle  
a formou organizácie rôznych spoločenských a odborných akcií pre stredné školy vstupovať do 
povedomia mladých ľudí.  
 
Parciálne ciele: 
a) Posilňovanie spolupráce s praxou vytváraním účelových riešiteľských tímov alebo riešením 

úloh pre prax, kde budú zapojené a aktívne spolupracujúce viaceré ústavy fakulty. 
b) Zlepšenie informovanosti o dianí na fakulte aktualizovaním obsahu webovej stránky.  
c) Informovanie o známych osobnostiach - absolventoch TF, o významných úspechoch 

zamestnancov TF a tým zvýšenie pocitu spolupatričnosti k TF. 
d) Pružné reagovanie ponukou študijných programov na potreby hospodárstva a spoločnosti. 
e) Zapájanie úspešných absolventov do vzdelávacieho procesu. 
f) Zvýšenie kvality a miery informovanosti o štúdiu na TF pre potenciálnych záujemcov 

v tlačových,  terestriálnych a digitálnych médiách. 
g) Informovanie o významných podujatiach konajúcich sa na pôde TF vo všetkých dostupných 

masovo-komunikačných prostriedkoch a médiách. 
h) Zapájanie všetkých vzdelávacích zložiek TF do propagácie TF. 
i) Zlepšenie spolupráce so strednými školami za účelom propagácie štúdia na TF. 
j) Zvýšenie podielu bakalárskych a diplomových prác riešených v spolupráci 

s poľnohospodárskou praxou a strojárskym priemyslom alebo v rámci výskumných projektov. 
 
Nástroje: 

− Obnoviť fungovanie tzv. Klubu absolventov pri TF s cieľom nadviazania spolupráce 
s významnými predstaviteľmi priemyslu a inovácie študijných programov podľa požiadaviek 
praxe. 

− Iniciovať spoluprácu s predstaviteľmi priemyselných organizácií na TF organizovaním 
pravidelných stretnutí. 

− Zintenzívnenie spolupráce s organizáciami za účelom propagácie potreby technického 
vzdelania. 

− Získavanie spätnej väzby pravidelným spracovaním dotazníkových prieskumov. 

− Vytvoriť podmienky na pravidelné stretávanie sa absolventov fakulty s aktuálnym vedením 
fakulty formou repromócií, exkurzií alebo umožnenie neformálneho stretnutia sa absolventov 
na fakulte. 

 
 
 Indikátory: 
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− Počet výskumných projektov a výška finančných prostriedkov získaných zo zmluvného 
výskumu. 

− Počet študentov zamestnaných prostredníctvom podujatí usporiadaných TF a znižovanie 
počtu nezamestnaných absolventov všetkých stupňov štúdia. 

− Počet firiem zúčastňujúcich sa na propagácii s cieľom zamestnávania absolventov. 

− Množstvo finančných prostriedkov získaných darom. 

− Počet absolventov zaradených do klubu absolventov TF. 

− Výstupy dotazníkových prieskumov. 

− Počet vedeckých a odborných podujatí.  

− Počet projektov financovaných od iných subjektov.  
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4.5 Relevantný a kvalitný výskum, vývoj a inovácie 
 
Strategický cieľ: 
Posilňovať pozíciu Technickej fakulty SPU v Nitre vo vedeckovýskumnej spolupráci doma a v 
zahraničí, implementovať výsledky výskumu vo vzdelávacom procese a vyvíjať činnosti na 
zlepšovanie výskumnej infraštruktúry na TF, implementovať výsledky výskumu do slovenského 
priemyslu prípadne iných odvetví vedy a výskumu s cieľom zvýšenia úžitkových hodnôt výrobkov, 
ich kvality a životnosti. 
 
Parciálne ciele: 
a) Intenzívne komunikovanie so zmluvnými aj nezmluvnými univerzitami v krajinách Európskej 

únie i vo svete s cieľom vytvárať partnerstvá pre tematické oblasti výskumu na bilaterálnej  
i multilaterálnej úrovni.  

b) Priebežné zabezpečovanie vertikálneho aj horizontálneho toku informácií v rámci TF, 
týkajúceho sa výziev na účasť v medzinárodných a domácich projektoch. 

c) Podpora získavania finančných prostriedkov na budovanie prístrojovej infraštruktúry 
z dostupných zdrojov, najmä zo štrukturálnych fondov EÚ a tiež programu EÚ HORIZONT 
EURÓPA. 

d) Cieľavedomé vyhľadávanie partnerských pracovísk pre tvorbu projektov bilaterálnej 
spolupráce, ktoré sú koordinované národnou agentúrou APVV a podpora účasti pracovísk TF 
na projektoch národných agentúr MŠVVaŠ SR.  

e) Pokračovanie v budovaní ÚTIT (Útvar transferu inovatívnych technológií) a  pružné reagovanie 
na požiadavky z praxe, najmä s ohľadom na „Poľnohospodárstvo 4.0“ a „Priemysel 4.0“.  

f) Tematická orientácia výskumných, vývojových a iných projektov na priority SPU na roky 2022 
– 2028, na priority štátnej vednej a technickej politiky SR a priority výskumného európskeho 
priestoru.  

g) Priebežná aktualizácia spolupráce s organizáciami vybudovanými v technologických parkoch 
v okolí Nitry a širšomokolí s dôrazom na výskum efektívnosti uplatňovania technických  
a technologických inovácií v malých a stredných podnikoch.  

h) Rozvoj spolupráce s inštitúciami agrosektora, výroby i výskumu, s cieľom efektívne využiť 
výskumnú infraštruktúru, ľudské intelektuálne zdroje a podporu vedy, najmä z externých 
zdrojov.  

i) Zvyšovanie kvality fakultného vedeckého časopisu Acta Technologica Agriculturae.  
j) Podpora priority publikovania pôvodných vedeckých príspevkov v časopisoch evidovaných  

v databázach Current Contents Connect, Web of Science a Scopus s orientovaním sa na Q1 
a Q2.  

k) Analýza štruktúry pracovníkov vedy a výskumu na TF s jednoznačným záujmom zvýšiť počet 
výskumných pracovníkov s vedeckým atestačným stupňom IIa, I. 

 
Nástroje: 

− Zvýšiť účasť pracovníkov TF v celospoločenských diskusiách o kľúčových témach zameraných 
najmä na oblasť výskumu „Strojárstvo“, prípadne iniciovať takéto celospoločenské diskusie.  

− Zabezpečiť kontinuálne plnenie akreditačných kritérií pre zosúladenie so štandardmi 
Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo, ktoré sú zamerané na výstupy z 
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vedeckovýskumnej činnosti a kvalitu vzdelávania.  

− Vypracovať koncepciu prijímania študentov na doktorandské štúdium. 

− Zvýšiť citovanosť fakultného vedeckého časopisu Acta Technologica Agriculturae. 

− Zvýšiť kvalitu publikovaných vedeckých príspevkov v  časopisoch indexovaných vo WOS 
a Scopus. 

− Aktívne využívať databázu časopisov Web of Science podľa vedných oblastí, ktorú spracovala 
Slovenská poľnohospodárska knižnica a je dostupná na webovej stránke SPU, ako potenciál 
pre publikovanie výsledkov výskumu.   

− Vyvinúť úsilie pre členstvo v renomovaných odborných medzinárodných profesijných 
organizáciách. 

− V záujme zabezpečenia akreditačných kritérií a metodiky prideľovania dotačných 
prostriedkov, zamerať sa na kvalitné výstupy tvorivých pracovníkov fakulty.  

− V rámci kritérií „Interného hodnotenia vybraných činností vysokoškolských učiteľov TF 
a výskumných pracovníkov TF“, zvlášť významne oceňovať publikačné výstupy s vysokými 
scientometrickými hodnotami, najmä vedecké práce publikované v časopisoch evidovaných 
v databázach Current Contents Connect, Web of Science a a Scopus s prihliadnutím na Q1 
a Q2.  

− Prezentovať a publikovať výsledky realizovaného výskumu smerom do praxe s dôrazom na 
„Poľnohospodárstvo 4.0“ a „Priemysel 4.0“. 

 
Indikátory: 

− Počet publikačných výstupov učiteľov za ostatných 6 rokov v jednotlivých odboroch štúdia  
a kategóriách výstupov. 

− Počet vedeckých publikácií v časopisoch indexovaných v databázach WOS a Scopus 

s prihliadnutím na Q1 a Q2. 

− Počet publikačných výstupov študentov doktorandského štúdia, ktoré sú registrované  
v databázach Web of Science alebo Scopus za ostatných 6 rokov v odbore Strojárstvo. 

− Množstvo získaných finančných prostriedkov na výskum na jednotlivé pracoviská a na 
jednotlivých pracovníkov ústavov. 

− Množstvo výskumných projektov medzinárodnej a domácej spolupráce. 

− Objem financií na výskumné projekty, získaných zo zahraničia. 

− Objem finančných prostriedkov získaných na vybavenie výskumných laboratórií. 

− Počet domácich a zahraničných patentov. 
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4.6 Efektívne financovanie a rozvoj infraštruktúry 
 
Strategický cieľ: 
Zmodernizovať a skoncentrovať priestorové usporiadanie TF tak, aby plne vyhovovalo hlavným 
zámerom výskumnej a vzdelávacej činnosti, ďalej aby bolo konkurencieschopné 
v medzinárodnom kontexte a vytváralo pozitívne a stimulujúce prostredie pre študentov, 
zamestnancov a spolupracujúce organizácie.  
 
Parciálne ciele: 
a) Optimalizovanie využívania súčasných priestorov a majetku TF. 
b) Optimalizovanie využívania prístrojovej techniky medzi pracoviskami TF a univerzity 

vytvorením ich databázy a určením formálnych podmienok ich využitia. 
c) Zabezpečenie materiálnej a informačnej modernizácie priestorov zameranej na realizáciu 

vzdelávacieho procesu. 
d) Zabezpečovanie viaczdrojového financovania prostredníctvom dotácie, grantových schém, 

podnikateľskej činnosti, celoživotného vzdelávania a darov. 
e) Aktívne vyhľadávanie zdrojov pre podporu vedeckovýskumných a vzdelávacích priorít TF. 
f) Sústavné zdokonaľovanie infraštruktúry TF s cieľom vytvárania optimálnych podmienok pre 

kariérny a kvalifikačný rast jej zamestnancov. 
g) Budovanie personálneho zabezpečenia študijných programov v dostatočnom počte  

a na dostatočnej úrovni kvalifikácie. 
h) Podpora zámeru univerzity v snahe o zjednodušenie administratívnej agendy a efektívne 

využívanie možností informačných systémov. 
 
Nástroje: 

− Racionalizovať štruktúru majetku tak, aby zabezpečovala optimálny rozvoj TF  
v dlhodobom horizonte. 

− Zabezpečiť kvalitné spracovanie a riadenie projektov v oblasti budovania a obnovy 
infraštruktúry a jej technického stavu. 

− Predložiť a implementovať projekty dlhodobého strategického výskumu, obnovy akademickej 
infraštruktúry a ďalšie projekty.  

− Skvalitňovať a dobudovávať výskumnú infraštruktúru a presadzovať multidisciplinárny prístup 
k napĺňaniu výskumných zámerov TF. 

− Zvyšovať nezávislosť na štátnom rozpočte. 
 
Indikátory: 

− Celková úžitková plocha vo väzbe na realizované aktivity. 

− Podiel iných ako dotačných zdrojov na príjmoch TF. 

− Výška získanej finančnej podpory na rozvoj a infraštruktúru. 


