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„Nie sme zodpovední len za to, čo robíme, ale aj za to, čo nerobíme.“ 

Molière 

 
Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre patrí  medzi najmladšie fakulty univerzity 

s vysokou úrovňou vzdelávania a výskumnej činnosti v biologických, agrobiotechnologických 

a potravinárskych oblastiach. Tento významný trend chcem naďalej udržať v spolupráci so 

zamestnancami fakulty, univerzity, spolupracujúcich domácich resp. zahraničných inštitúcií a 

realizovať s vysokou úrovňou vedeckovýskumnej činnosti prostredníctvom získavania 

úspešných vedeckých grantov a projektov v spolupráci so spoločenskou praxou. Výrazne sa 

podieľať na kvalite personálneho a finančného zabezpečenia fakulty. V nasledovnom období sa 
chcem zamerať na nasledovné aktivity v jednotlivých oblastiach pôsobenia fakulty s cieľom 

dosiahnuť vybudovanie značky „Slušnej – Perspektívnej – Fakulty“ 
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Oblasť vzdelávania:  
◦ rozvíjať študijné programy v súlade so štandardami akreditácie, 
◦ kreovať podmienky a zároveň skupinu hodnotiteľov pre vnútorný systém akreditácie 

študijných programov, 
◦ konsolidácia študijných plánov v rámci jednotlivých študijných programov v kontexte 

personálnych kapacít (využite učiteľov vs. počet študentov), 
◦ do tvorby študijných osnov predmetov jednotlivých študijných programov výraznejšie 

zainteresovať garantov a spolugarantov ŠP,  
◦ odstraňovať duplicity v predmetoch, 
◦ riešiť problémy s malým počtom študentov, výrazná propagácia štúdia, rozšíriť ponuku 

štúdia pre zahraničných študentov (v anglickom jazyku), 
◦ zvýšiť úspešnosť študentov hlavne medzi 1. a 2. ročníkom I. stupňa štúdia, 
◦ podporovať mobility študentov (Erasmus, bilaterálne dohody so zahraničnými 

univerzitami, získavanie ďalších prostriedkov na mobility), 
◦ podpora vzdelávania prostredníctvo e-learningu, problémového vyučovania, vydávanie 

e-skrípt,  
◦ zavádzanie dištančných resp. kombinovaných foriem vzdelávania, 
◦ podporovať individuálnu prax študentov, 
◦ študentov aktivovať aby využili celý týždeň na pobyt v Nitre (v spolupráci s vedením 

SPU, mesta, kraja, tretí sektor), 
◦ podporovať aktivity vedenia SPU smerujúce k realizácii projektov pre študentov napr. 

Univerzitného centra voľného času, 
◦ podporovať ďalšie aktivity študentov (Klobásový festival, ŠVK, športové a  spoločenské 

podujatia a pod.), 
◦ realizovať pravidelné stretnutia študentov s dekanom resp. vedením napr. „Káva 

s dekanom“ . 
 
Oblasť vedecko-výskumná: 
◦ udelenie ceny za významne publikácie a aktivity za rok hodnotené VR fakulty 

a odovzdávané na zasadnutiach VR, nadviazať na podporu kvalitnej publikačnej 
činnosti (odmeny za publikácie A kategórie v časopisoch, aktívna účasť na významných 
konferenciách a pod.), 

◦ podporovanie podávania úžitkových vzorov a patentov, motivácia ku kvalitným 
publikáciám v oblasti výskumu fakulty, 

◦ vytvárať medzikatedrové riešiteľské kolektívy a odstrániť duplicity vo 
vedeckovýskumných zámeroch (príprava fakultných projektov s využitím riešiteľských 
kapacít fakulty), 

◦ pokračovať v systematickom plnení kariérneho rastu (periodické pohovory so 
zamestnancami), 

◦ pripravovať návrhy medzinárodných projektov, predovšetkým v rámci výzvy Horizont 
2020 ako aj iných zahraničných projektov, uchádzať sa aj o domáce projekty (výzvy 
štátnych agentúr) a iné (rezortné, firemné a pod.), 

◦ iniciovať vytvorenie IS Akademických aktivít pracovníkov fakulty, 
◦ podporovať projekty uplatnenia posdoktorandov na fakulte, 
◦ zvýšiť ponuku služieb a infraštruktúry pracovísk fakulty pre prax. 
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Oblasť rozvoja 
◦ vytvorenie reprezentačných priestorov dekanátu, 
◦ vytvoriť priestory pre emeritných profesorov, 
◦ aktivovať vedenie univerzity k bytovej otázke, pre potencionálnych zamestnancov 

fakulty, 
◦ založenie profesijnej organizácie pri fakulte (hospodársko-ekonomické aktivity,  

organizácia podujatí a pod.) 
◦ inštalácia dôstojného priestoru pre tabuľu sponzorov a podporovateľov fakulty, 
◦ pokračovať v postupnej rekonštrukcii cvičební a ďalších priestorov fakulty, 
◦ zvyšovať prestíž fakulty v svetových rankingoch, 
◦ podporovať podnikateľskú činnosť na fakulte (spin-off, start-up). 

 
Oblasť PR: 
◦ organizovanie medzinárodnej konferencie (V4 a pod.) INTERFOOD, SLOVAKIA FOOD, 

NITRA FOOD, 
◦ vyššia informovanosť o aktualitách fakulty prostredníctvom sociálnych sietí, 
◦ aktivovanie činnosti Klubu absolventov fakulty, organizovanie spoločných stretnutí, 
◦ organizovanie tradičných fakultných podujatí (Verejná zabíjačka, Farmárske trhy, Letná 

guláš party, a pod.), 
◦ významné publikácie, projekty, úspechy zverejňovať na webe fakulty, FB a pod., 
◦ akademickí pracovníci sa musia podieľať aj na verejnej informovanosti, 
◦ odborné publikácie pre prax presadiť v hodnotení fakulty – študijných odboroch, 
◦ rozvíjať spoluprácu a uplatnenie našich absolventov s potencionálnymi 

zamestnávateľmi, profesijnými zväzmi zamestnávateľov. 
 
 
V Nitre, 06/12/2018 
 
 
       Norbert Lukáč 
        v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


