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1 ÚVOD: POLITIKY NA ZABEZPEČOVANIE KVALITY VZDELÁVANIA NA SPU 

V NITRE  
 

Zabezpečenie kvality vzdelávania ako súčasť strategických dokumentov SPU v Nitre  

 

V oblasti vzdelávania bol vypracovaný a zavedený do praxe „Systém vnútorného zabezpečenia 
kvality vzdelávania na základe európskych noriem a smerníc aplikovaný na podmienky SPU 
v Nitre“ (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area – 
ESG). Uvedený systém kvality vzdelávania, monitorovania a pravidelného preskúmavania študijných 
programov je kompatibilný so „Štandardmi a usmerneniami na zabezpečenie kvality v Európskom 
priestore vysokoškolského vzdelávania (ESG)“. Implementovaný systém ESG stanovuje spoločný 
rámec pre systémy na zabezpečovanie kvality učenia sa a vyučovania na európskej, národnej 
a inštitucionálnej úrovni, umožňuje zvyšovanie kvality vysokého školstva v Európskom priestore 
vysokoškolského vzdelávania, podporuje vzájomnú dôveru, čím sa zjednodušuje vzájomné 
uznávanie dosiahnutého vzdelania na národnej a medzinárodnej úrovni, poskytuje informáciu 
o zabezpečení kvality v EHEA. Systém vnútorného zabezpečenia kvality vychádza z legislatívneho 
rámca SR definovaného v zákone č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Univerzita, resp. jej fakulty vypracúvajú ročnú hodnotiacu správu o úrovni kvality nadobúdania 
vedomostí a rozvoja zručností za príslušný akademický rok. 
Na úrovni univerzity nesie hlavnú zodpovednosť za vnútorný systém zabezpečovania kvality  
vzdelávania rektor.  
Rektor vymenoval Univerzitnú radu kvality (URK), v ktorej sú zástupcovia jednotlivých fakúlt – 
prodekani pre vzdelávanie, prodekani pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium, 
manažér kvality  pre vzdelávania, expert z externého prostredia a študent. Predsedom komisie je 
prorektor pre vzdelávanie a ECTS (Rozhodnutie rektora č.2/2013 o zriadení Univerzitnej rady kvality 
ako poradného orgánu pre  hodnotenie kvality vzdelávania na SPU v Nitre). 
URK  zabezpečuje: 

• celkovú koncepciu manažérstva kvality vzdelávania (KV) na univerzite, 

• koordináciu práce s fakultnými radami pre kvalitu (FRK) pre vnútorný systém zabezpečovania 
kvality vzdelávania, 

• stanovenie kritérií KV na úrovni univerzity, 

• vydanie riadiacich pokynov pre fakulty a revízne (hodnotiace) tímy (interné hodnotenie) a 
zabezpečenie externého hodnotenia. 

Na úrovni fakulty nesie hlavnú zodpovednosť za vnútorný systém zabezpečovania kvality 
vzdelávania dekan. Dekani menovali Fakultné rady kvality pre zabezpečenie kvality vzdelávania na 
fakulte (FRK). Predsedami sú prodekani pre vzdelávanie. Členmi FRK sú prodekan pre 
vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium, garanti študijných programov, koordinátor pre 
kvalitu z projektu QEDU, expert z externého prostredia a študent. FRK zabezpečuje: 

• uplatňovanie manažérstva KV v rámci fakulty, 

• koordináciu práce komisie pre študijné programy (KŠP), 

• podporu a koordináciu práce externých hodnotiteľov, 

• vyjadrenie sa a odporúčanie nových študijných programov, 

• realizáciu kritérií hodnotenia KV na fakulte. 
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2 VYHODNOTENIE PLNENIA ÚLOH (UZNESENÍ, OPATRENÍ) Z KOLÉGIA A 

VEDECKEJ RADY FAKULTY V OBLASTI VZDELÁVANIA ZO SPRÁVY ZA AKAD. ROK 

2018/2019 
- pripraviť Formuláre k žiadosti o akreditáciu študijných programov v rámci systému EUR ACE 

zodpovední: prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť, garanti študijných programov 

termín: priebežne 

ukazovateľ: úloha splnená – v priebehu marca 2020 bol študijný program riadiace systémy vo 

výrobnej technike (I. a II. stupeň) úspešne akreditovaný. 

- zapojiť sa do verejnej výzvy MŠVVaŠ na financovanie projektov, ktoré budú zahŕňať vytvorenie 
profesijne zameraných bakalárskych študijných programov 
zodpovedný: prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť 

termín: priebežne 

ukazovateľ: úloha splnená – univerzitou bol podaný projekt na vytvorenie profesijne zameraných 

bakalárskych študijných programov, v rámci TF študijné programy – agromechatronik a procesný 

technik pre automobilovú výrobu. Vyhodnotenie projektov je pozastavené pre nedostatok 

hodnotiteľov. 

- prehodnotiť pedagogickú dokumentáciu existujúcich predmetov s cieľom znížiť percento 
študentov, ktorí nemali predpísaným spôsobom ukončené povinné, povinne voliteľné a výberové 
predmety v súhrnnej výške 12 kreditov 
zodpovední: vedúci katedier a zodpovední za predmety 
termín: priebežne 

ukazovateľ: úloha čiastočne splnená, pri predovšetkým predmetoch vyučovaných v I. roku štúdia 

bol upravený systém získavania bodov – v rámci cvičení bolo zaradené čiastkové hodnotenie. 

- upraviť obsahovú náplň predmetov s ohľadom na stupeň štúdia 
zodpovední: vedúci katedier a zodpovední za predmety 
termín: priebežne 

ukazovateľ: úloha čiastočne splnená – zodpovední za predmety boli upozornení na dodržiavanie 

obsahovej náplne predmetov uvedenej v informačných listoch jednotlivých predmetoch 

- pripraviť pedagogické dokumentácie nových predmetov, ktoré bude fakulta ponúkať 
v študijných programoch od ak. roka 2019/2020, vložiť podrobný obsah predmetu, resp. 
tematické celky predmetu do UIS v SJ a v AJ  
zodpovední: vedúci katedier a zodpovední za predmety 
termín: priebežne 

ukazovateľ: úloha čiastočne splnená – zodpovední za predmety boli upozornení na dodržiavanie 

obsahovej náplne predmetov uvedenej v informačných listoch jednotlivých predmetov 

- zvýšiť počet prednášok odborníkov z praxe predovšetkým v povinných predmetoch a informovať 
študentov o výberových prednáškach odborníkov z praxe 
zodpovední: vedúci katedier a zodpovední za predmety 
termín: priebežne 

ukazovateľ: úloha splnená – výberové prednášky boli zverejňované na stránkach univerzity, 

v priebehu zimného semestra bola realizovaná ZF univerzita a v priebehu letného semestra Agrion 

univerzita pre študentov TF. 

- vytvárať podmienky pre realizáciu spoločných študijných programov s inými univerzitami doma 
a v zahraničí  
zodpovední: dekan, prodekani pre I., II., III. stupeň štúdia, vedúci katedier 

ukazovateľ: úloha nesplnená – z dôvodu zavádzania nových akreditačných štandardov sa úloha 

presunie do ďalšieho akademického roka. 
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- zvyšovať aktivitu študijných poradcov, ktorí musia byť v bezprostrednom kontakte so študentmi 
a v spolupráci so študijným oddelením, ale aj gestorskými katedrami študentom poskytnúť účinnú 
poradenskú službu pri zostavovaní ich konkrétnych študijných plánov,  
zodpovedný: prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť 
termín: úloha trvalá 

ukazovateľ: úloha čiastočne splnená – študijní poradcovia boli informovaní o svojich 

povinnostiach, v rámci predmetu Úvod do štúdia mali možnosť sa odprezentovať.  

- venovať pozornosť príprave študentov na ŠVK v priebehu semestrálnej praxe (bakalárskej resp. 
diplomovej), v rámci ŠVK vytvoriť jednu komisiu pre študentov zo stredných škôl 
zodpovední: prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť, vedúci katedier 

ukazovateľ: úloha čiastočne splnená – konferencia ŠVK bola zorganizovaná formou online 

konferencie (43 účastníkov), bola vytvorená sekcie pre stredné školy, kvôli opatreniam proti 

šíreniu vírusu COVID – 19, boli stredné školy uzatvorené a študenti sa konferencie nezúčastnili 

- naďalej zvyšovať nároky na individuálnu prácu študentov a na samoštúdium počas semestra, na 
prezentáciu vlastných prác a projektov s dôrazom na širšie využívanie odbornej literatúry, hlavne 
zahraničnej   
zodpovední: vedúci katedier a vedúci záverečných prác 

termín: úloha trvalá 

ukazovateľ: úloha čiastočne splnená – študenti sa zúčastnili konferencie ŠVK, získali ocenenia 

nadácie CLAAS  

- venovať neustálu pozornosť príprave a vydávaniu študijnej literatúry, vyhodnotiť edičný plán za 
rok 2019 , pripraviť edičný plán na rok 2020 
zodpovední: prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť, Edičná komisia, vedúci katedier 

termín: úloha trvalá 

ukazovateľ: úloha splnená – vyhodnotenie v predloženej správe 

- venovať väčšiu pozornosť ďalšiemu vzdelávaniu, získať z praxe námety na špecializované kurzy 
a školiť pracovníkov strojárskych i poľnohospodárskych podnikov 
zodpovedný: dekan, prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť, vedúci katedier 

ukazovateľ: úloha splnená – vyhodnotenie v predloženej správe 

- vytvoriť profesijnú radu pre odbor strojárstvo, komisií pre jednotlivé študijné programy 
zodpovední: dekan, prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť, predsedovia Komisií pre študijné 

programy, univerzitný koordinátor pre hodnotenie kvality vzdelávania 

termín: priebežne 

ukazovateľ: úloha splnená – vyhodnotenie v predloženej správe 

- realizovať závery hodnotenia štátnych skúšok a odporúčania predsedov komisií pre štátne skúšky 
v pedagogickej práci na TF 
zodpovední: vedúci katedier, vedúci bakalárskych a diplomových prác 

termín: priebežne  

ukazovateľ: úloha splnená – vyhodnotenie v predloženej správe 

- zaslať informácie na všetky stredné školy a osobne propagovať možnosti štúdia na fakulte, 
aktívny marketing  
zodpovední: dekan, prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť 

termín: priebežne 

ukazovateľ: úloha splnená – vyhodnotenie v predloženej správe 

- zvyšovať aktivity pedagogických zamestnancov na predkladanie žiadostí o dotácie na nové 
projekty KEGA a medzinárodné vzdelávacie programy 
zodpovední: vedúci katedier 

termín: priebežne, podľa zverejnenej výzvy  

ukazovateľ: úloha splnená – vyhodnotenie v predloženej správe 
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- neustálu pozornosť venovať dodržiavaniu Smernice 1/2013, ktorou sa definuje systém opatrení 
na zvýšenie kvality vzdelávania v študijných programoch na TF, ako aj Smernicu 2/2013, ktorou 
sa definuje systém opatrení na odstránenie informačnej nerovnosti v študijných programoch na 
TF 
zodpovední: dekan, prodekani, vedúci katedier, garanti študijných programov, garanti predmetov, 

vedúci záverečných prác, garant praxe 

termín: úloha trvalá ukazovateľ: úloha čiastočne splnená – v súčasnosti sa na základe Metodiky 

na vyhodnocovanie štandardov pripravuje na pôde univerzity nová smernica na zvýšenie kvality 

vzdelávania 

 

Ukazovatele: 

Stav plnenia a splnenia jednotlivých úloh a prijaté opatrenia 

 

3 ZABEZPEČOVANIA KVALITY VZDELÁVACIEHO PROCESU  
V rámci identifikácie záujmových strán, z pohľadu samotného štúdia, sú identifikované záujmové 
skupiny zo strany študentov, podnikateľského sektora, univerzity resp. fakulty a orgánov štátnej 
správy. 
Študenti TF sú účastníkmi rozhodovacích procesov v rámci fakultnej a univerzitnej pôdy. V rámci 
fakulty sú zatúpení v Akademickom senáte TF s jednou tretinou členov (5 členov z celkového počtu 
15),  v Akademickom senáte SPU v Nitre má fakulta 5 zástupcov, z toho sú dvaja študenti. Zároveň 
sú študenti členmi poradných komisií Akademického senátu a 1 študent je členom Kolégia dekana. 
V rámci činnosti existuje na fakulte „študentský parlament“. Jednotliví členovia študentského 
parlamentu zastupujú študentov v akademických senátoch a v rámci svojej činnosti pravidelne 
vypracovávajú dotazníky pre študentov, resp. sa osobne so študentmi stretávajú. Informácie 
z týchto dotazníkov a stretnutí poskytujú pohľad na potreby študentov. 
TF ma podpísané množstvo zmlúv a dohôd so spoločnosťami z podnikateľského sektora. V rámci 
spolupráce s podnikateľským sektorom, predstavitelia spoločností poskytujú možnosti odborných 
prednášok, vypracovávania záverečných prác a prevádzkovej praxe. Predstavitelia podnikateľského 
sektora sú členmi štátnicových komisií, členmi komisií Študentskej vedeckej konferencie, kde majú 
možnosť hodnotiť vzdelávací proces študijných programov a zároveň stanoviť základné požiadavky 
na študentov z pohľadu podnikateľského sektora.  

 

Ukazovatele: 

Tab. 1 Prehľad o výučbe realizovanej podľa ŠP v ak. roku 2019/2020 

Študijný odbor I. stupeň II. stupeň III. stupeň Spolu 

ŠP ŠP ŠP ŠP 

 Strojárstvo 6 7 4 17 

 

Tab. 2 Počet a podiel neotvorených ŠP v hodnotenom akademickom roku 

Počet ponúkaných ŠP v prij. konaní Bc. 8 

Počet neotvorených ŠP po PK 3* 

Podiel 37,50% 

Počet ponúkaných ŠP v prij. konaní Ing. 6 

Počet neotvorených ŠP po PK 1** 

Podiel 16,67% 

* manažérstvo prevádzky techniky, technika pre odpadové hospodárstvo, 

Machinery Trading and Business 

** manažérstvo prevádzky techniky 
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Tab. 3 Prehľad o výučbe realizovanej podľa ŠP v ak. roku 2019/2020 

Bakalárske štúdium 
 Študijný odbor Študijný program 

 strojárstvo 

 automobilová doprava 

 prevádzka dopravných a manipulačných strojov 

 obchodovanie a podnikanie s technikou 

 výrobné technológie pre automobilový priemysel 

 riadiace systémy vo výrobnej technike 

 kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách 

Inžinierske štúdium 

 Študijný odbor Študijný program 

 strojárstvo 

 automobilové dopravné systémy 

 kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách 

 obchodovanie a podnikanie s technikou 

 poľnohospodárska technika 

 prevádzka dopravných strojov a zariadení 

 riadiace systémy vo výrobnej technike 

 technika pre biosystémy 

 

Tab. 4 Prehľad akreditovaných ŠP v rámci odborov na jednotlivých stupňoch 

Študijný odbor  Študijný program Stupeň Forma 
Jazyk 

výučby 

strojárstvo 

automobilová doprava I. D, E SJ 

informačné a riadiace systémy vo výrobnej technike I. D SJ 

kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách 
(2014) 

I. D, E SJ 

manažérstvo kvality produkcie (2014) I. D, E SJ 

manažérstvo prevádzky techniky I. D SJ 

obchodovanie a podnikanie s technikou (2014) I. D, E SJ, AJ  

poľnohospodárska technika  I. D SJ 

prevádzka dopravných a manipulačných strojov I. D SJ 

prevádzka dopravných a manipulačných strojov 
(2014) 

I. E SJ 

prevádzka dopravných a manipulačných strojov 
(2015) 

I. D SJ 

riadiace systémy vo výrobnej technike I. D, E SJ 

technika pre biosystémy (2014) I. D, E SJ 

technika pre obnoviteľné zdroje energie I. D SJ 

technika pre odpadové hospodárstvo (2014) I. D, E SJ 

výrobná technika I. D SJ 

výrobné technológie pre automobilový priemysel I. D, E SJ 

automobilové dopravné systémy II. D, E SJ 

informačné a riadiace systémy vo výrobnej technike II. D SJ 

kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách 
(2014) 

II. D, E SJ 

manažérstvo prevádzky techniky II. D SJ 

obchodovanie a podnikanie s technikou II. D, E SJ 
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poľnohospodárska technika II. D SJ 

poľnohospodárska technika (2014) II. D, E SJ 

prevádzka dopravných strojov a zariadení II. D SJ 

prevádzka dopravných strojov a zariadení (2014) II. E  SJ 

riadiace systémy vo výrobnej technike II. E SJ 

riadiace systémy vo výrobnej technike (2014) II. D SJ 

dopravné stroje a zariadenia III. D SJ 

dopravné stroje a zariadenia (2014) III. D, E SJ 

riadiace systémy vo výrobnej technike III. D, E SJ 

technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby III. D SJ 

technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby 
(2014) 

III. D, E SJ 

výrobné technológie (2014) III. D, E SJ 

 

 PERSONÁLNE ZDROJE A KVALITA VZDELÁVANIA 
 

Kvalifikačné požiadavky na funkcie „profesor“,  „docent“ a „odborný asistent“ stanovujú Zásady 
výberového konania na obsadzovanie pracovných miest  na SPU v Nitre. 

 

Ukazovatele: 

Tab. 5 Počty profesorov, docentov, odborných asistentov, asistentov, lektorov, výskumných 

pracovníkov s VŠ 2. stupňa podľa ŠO (19/20) 

 

 

Počet študentov na jedného učiteľa (19/20) podľa ŠO  

V študijnom odbore strojárstvo študovalo na TF k 31.10. 2019 celkovo 1136 študentov, čo 

predstavuje podiel 15,36 študenta na jedného pedagóga. 

 

Učitelia na plný úväzok (skrátený do 1/3) 

Študijný odbor 

Profesori Docenti Odborní asistenti 
Asis- 
tent 

Lek- 
tor 

Učitelia  
spolu DrSc 

CSc. 
/PhD./  

Spolu 
CSc. 

/PhD./  
bez 

PhD. 

Spolu  CSc. 
/PhD./  

Bez  
Spolu  

Fyzicky ved.hod. 

strojárstvo 0 7 7 31 0 31 32 0 32 0 1 71 

Učitelia na skrátený úväzok (menší  ako 2/3) 

Študijný odbor 

Profesori Docenti Odborní asistenti 
Asis- 
tent 

Lek- 
tor 

Učitelia  
spolu DrSc 

CSc. 
/PhD./  

Spolu 
CSc. 

/PhD./  
bez 

PhD. 

Spolu  CSc. 
/PhD./  

Bez  
Spolu  

Fyzicky ved.hod. 

strojárstvo 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 3 

Učitelia na plný a skrátený úväzok 

Študijný odbor 

Profesori Docenti     Odborní asistenti 
Asis- 
tent 

Lek- 
tor 

Učitelia  
spolu DrSc 

CSc. 
/PhD./  

Spolu 
CSc. 

/PhD./  
bez 

PhD. 

Spolu  CSc. 
/PhD./  

Bez  
Spolu  

Fyzicky ved.hod. 

strojárstvo 0 8 8 32 0 32 33 0 33 0 1 74 

Výskumní pracovníci s vysokoškolským 
vzdelaním 2. Stupňa 

Počet 

 1 
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Tab. 6 Počet a podiel učiteľov - absolventov inej vysokej školy 

Počet učiteľov - absolventov SPU 52 

Počet učiteľov - absolventov inej VŠ 22* 

Podiel 29,72 

 *1 Česká republika 

Tab. 7 Počet a podiel učiteľov, ktorí získali PhD. titul na inej vysokej škole ako SPU v Nitre podľa ŠO 

Počet učiteľov - titul PhD. získali na SPU 68 

Počet učiteľov - titul PhD. získali na inej VŠ 6* 

Podiel 8,11 

*2 Česká republika 

 

Tab. 8 Počet a podiel učiteľov s praxou dlhšou ako 1 rok na zahraničnej vysokej škole alebo 

výskumnej inštitúcii v zahraničí  podľa ŠO 

Počet učiteľov bez praxe v zahraničí alebo s praxou kratšou ako 1 rok 69 

Počet učiteľov s praxou v zahraničí dlhšou ako 1 rok 5 

Podiel 6,75 

 

Tab. 9 Počet záverečných prác na jedného pedagóga podľa ŠO 

 Počet pedagógov 74 

Celkový počet prác (Bc. + Ing.) 449 

Počet záverečných prác na pedagóga (Bc. + Ing.) 6,07 

 

 KRITÉRIÁ A METÓDY HODNOTENIA UČITEĽOV  
Technická fakulta má schválenú smernicu „Interné hodnotenie výkonov VŠ učiteľov TF 

a výskumných pracovníkov. Podľa „Vykonávacieho predpisu k internému hodnoteniu výkonov“ 

pracovníkov TF SPU v Nitre sa výkony hodnotia vždy za ostatné dva roky, pričom k aktuálne 

hodnotenému roku sa automaticky prevezme aj už zhodnotený predchádzajúci rok. Hodnotenia 

spracovávajú pracovníci TF osobne. Overovateľom údajov je vedúci príslušnej katedry. Po 

podpisoch spracovávateľa a overovateľa sú hodnotiace tabuľky spolu s prílohami prostredníctvom 

vedúcich katedier doručované prodekanovi TF pre vedu a výskum v termíne do 31. marca 

kalendárneho roka. 

Ukazovatele: 

Predpis alebo smernica  

Interné hodnotenie výkonov VŠ učiteľov TF a výskumných pracovníkov: 

http://tf.uniag.sk/index.php/sk/vnutorne-predpisy/ 

 

 PRIJÍMACIE KONANIE A VÝBER UCHÁDZAČOV  
Všeobecné podmienky prijatia uchádzačov na štúdium v jednotlivých študijných programoch a 
podmienky prijímacieho konania stanovuje § 55, § 56 a § 58 zákona č. 131/2002 Z.z. 
Základnou podmienkou prijatia na bakalársky ŠP je získanie úplného stredného vzdelania alebo 
úplného stredného odborného vzdelania. Konkrétne podmienky na prijatie na štúdium I. stupňa 
stanovujú Podmienky prijatia na štúdium TF, ktoré schavaľuje Akademický senát TF. Prijímacie 
konanie pre všetky ŠP bakalárskeho štúdia prebiehajú bez prijímacích skúšok, len na základe 
vyhodnotenia študijných výsledkov zo strednej školy. V prijímacom konaní sa zoberú do úvahy 
študijné výsledky zo strednej školy z predmetov matematika a fyzika. 
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Základnými podmienkami prijatia na štúdium inžinierskeho ŠP je vysokoškolské vzdelanie prvého 
alebo druhého stupňa, pričom súčet počtu kreditov získaných predchádzajúcim vzdelaním a počtu 
kreditov potrebných na riadne skončenie ŠP druhého stupňa, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť 
najmenej 300 kreditov. Konkrétne podmienky na prijatie na štúdium na II. stupni stanovujú 
Podmienky prijatia na štúdium TF, ktoré schavaľuje Akademický senát TF. Za preukázanie 
poznatkov jadra ŠP sa považuje absolvovanie štátnej skúšky v odbore strojárstvo. Uchádzači 
o prijatie na inžinierske štúdium, ktorí ukončili štúdium v inom študijnom odbore sa musia podrobiť 
prijímacej skúške (formou písomného testu) z poznatkov jadra príslušného študijného odboru. 
Prijímacie konanie sa na Technickej fakulte pre akademický rok 2020/2021 uskutočnilo v termínoch 
27. – 31. júla 2020  I. stupeň 1. a 2. kolo, 28. júla 2020 II. stupeň, 17. – 21. 8. 2020 I. stupeň 3. kolo 
a 24. augusta 2020 2. stupeň 2. kolo. Organizačné zabezpečenie prijímacieho konania a podmienky 
prijímania na štúdium schválené AS TF boli dodržané. Prihlášky si uchádzači pre akademický rok 
2020/2021 podávali na všetky akreditované BŠP a IŠP. 
Prijímacie konanie bolo pre všetky BŠP spoločné a prebiehalo korešpondenčnou formou. Uchádzači 
boli prijímaní na základe výsledkov stredoškolského štúdia. Prijímacie konanie na IŠP sa uskutočnilo 
korešpondenčnou formou na základe výsledkov štúdia na 1. stupni. Komisie hodnotili výsledky 
štátnych skúšok na bakalárskom štúdiu. O otvorení štúdia v jednotlivých študijných programoch 
rozhodol dekan podľa počtu uchádzačov, ktorí vyhoveli v prijímacom konaní. Celkovo si na našu 
fakultu podalo prihlášky 521 uchádzačov (minulý rok 545), z toho na bakalárske ŠP 329. Na 
inžinierske ŠP si podalo prihlášky 192 záujemcov (minulý rok 164) na dennú formu štúdia 
prezenčnou a kombinovanou metódou. 

 

Ukazovatele: 

Existujúce postupy zverejňovania ŠP, organizácia a hodnotenie prijímacieho konania a 

požiadavky a kritériá na prijatie sú zverejnené na internetovej stránke fakulty: 

https://tf.uniag.sk/sk/podmienky-prijatia-na-studium/ 

 

Tab. 10 Počet uchádzačov, prijatých a zapísaných študentov podľa ŠP - I. a II. stupeň 

  Počty študentov Iné občianstvo ako SR 

Fakulta Program Prihl. Prij. Zapís. Prihl. Prij. Zapís. 

TF 

B-ADB automobilová doprava 34 35 34 1 1 1 

B-KBB kvalita a bezpečnosť vo výrobných 
technológiách 96 93 83 1     

B-MPT Manažérstvo prevádzky techniky 21 0 0       

B-OTB obchodovanie a podnikanie s technikou 19 20 19       

B-RSB riadiace systémy vo výrobnej technike 96 82 70 1 1 1 

B-TOB technika pre odpadové hospodárstvo 5 0 0       

B-VAB výrobné technológie pre automobilový 
priemysel 58 54 48 1     

Bakalárske štúdium - súčet  329 284 254 4 2 2 

TF 

I-ADI automobilové dopravné systémy 18 18 16 1 1 1 

I-KBI kvalita a bezpečnosť vo výrobných 
technológiách 96 96 94 1 1 1 

I-OTI obchodovanie a podnikanie s technikou 24 25 24       

I-PTI poľnohospodárska technika 12 11 11       

I-RSI riadiace systémy vo výrobnej technike 42 42 40 1 1 1 

Inžinierske štúdiu - súčet  192 192 185 3 3 3 

Celkový súčet 521 476 439 7 5 5 
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Tab. 11 Počet a podiel uchádzačov, prijatých a zapísaných študentov z celkového počtu uchádzačov 

na II. stupni z iných vysokých škôl (úroveň v rámci ŠP) na dennej forme štúdia 

  Absolventi BC na inej VŠ Podiel, % 

Fakulta Program Prihl. Prij. Zapís. Prihl. Prij. Zapís. 

TF 

I-ADI automobilové dopravné systémy 2 2   11,11 11,11   

I-KBI kvalita a bezpečnosť vo výrobných 
technológiách 13 13 12 13,54 13,54 12,77 

I-OTI obchodovanie a podnikanie 
s technikou             

I-PTI poľnohospodárska technika             

I-RSI riadiace systémy vo výrobnej technike 8 8 7 19,05 19,05 17,5 

Inžinierske štúdiu - súčet  23 23 19 11,98 11,98 10,27 

 

 

 KRITÉRIÁ A METÓDY HODNOTENIA ŠTUDENTOV  
Spôsoby hodnotenia výsledkov štúdia určuje zákon č. 131/2002 Z.z., študijný poriadok SPU v Nitre 
a informačné listy k jednotlivým predmetom. 

Zápočtom sa potvrdzuje splnenie podmienok určených garantom v informačnom liste predmetu, s 
ktorými je študent oboznámený na začiatku semestra. Všetky študijné povinnosti študenta počas 
semestra (priebežné hodnotenia) vedú k udeleniu zápočtu. Skúškou sa preverujú vedomosti 
študenta z celého obsahu predmetu a jeho schopnosť tvorivým spôsobom prezentovať nadobudnuté 
teoretické a praktické poznatky. Skúšky sa vykonávajú písomnou, ústnou, praktickou alebo 
kombinovanou formou. Forma skúšky pre študenta so špecifickými potrebami môže byť 
modifikovaná podľa druhu jeho potrieb. Hodnotenie známkou sa uskutočňuje podľa klasifikačnej 
stupnice ECTS. 
Základnou motiváciou študentov pre dosiahnutie výborných študijných výsledkov sú motivačné 

štipendiá, ktoré fakulta udeľuje na základe dosiahnutie študijných výsledkov a sú prideľované z 

motivačných štipendií pre vybrané študijné odbory. 

 

Ukazovatele: 

Smernica - postupy Hodnotenie študentov so špecifickými potrebami  

Od 28.4.2020 je v platnosti nová Smernica č. 2/2020 Zabezpečenie všeobecne prístupného 
akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami na SPU v Nitre: 
https://www.uniag.sk/sk/informacie-pre-studentov-so-specifickymi-potrebami/ 

 

Tab. 12 Počet študentov so špecifickými potrebami v akademickom roku 2019/2020: 

      TF 

A1 2 slabozraký študent 1 

E 9 študent s psychickým ochorením 1 

D 11 študent s poruchami učenia 2 

Spolu 4 

 
V akademickom roku 2019/2020 študovali na Technickej fakulte 4 študenti so špecifickými 

potrebami: 

4 študenti (2 na 1. stupni a 2 na 2. stupni štúdia). 

V akademickom roku 2019/2020 ukončil štúdium na Technickej fakulte 1 študent so špecifickými 

potrebami.  

https://www.uniag.sk/sk/informacie-pre-studentov-so-specifickymi-potrebami/
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4 ZAPOJENIE EXTERNÝCH ZAINTERESOVANÝCH STRÁN DO ZABEZPEČENIA 

PROCESU VZDELÁVANIA  
V súlade s prijatou politikou kvality na SPU v Nitre sa stanovujú ciele kvality v oblasti vzdelávania. 
V rámci hodnotenia kvality sú zriadené nasledovné komisie hodnotenia kvality vzdelávania: 
Univerzitná rada kvality (ďalej len URK), Fakultná rada kvality (ďalej len FRK) a Komisie pre študijné 
programy (ďalej len KŠP). Komisie pre študijné programy na fakultách zabezpečujú pravidelné 
monitorovanie a vyhodnocovanie študijných programov, kvalitu výučby jednotlivých predmetov, 
kvalitu skúšobných testov, zameranie záverečných prác, dostatok študijnej literatúry, ako aj 
vyhodnotenie spätnej väzby od študentov, absolventov a zamestnávateľov.   
V dňoch 5. a 6. decembra 2019 prebehla na pôde Technickej fakulty akreditácia študijných 
programov riadiace systémy vo výrobnej technike (bakalársky a inžiniersky stupeň) v rámci 
akreditácie EUR-ACE. Od 1. januára 2020 je študijný program riadiace systémy vo výrobnej 
technike akreditovaný v rámci systému EUR-ACE. Značka EUR-ACE garantuje študentom, že 
študijný program ktorý študujú, resp. absolvovali, spĺňa najvyššie európske štandardy kvality. 
Získavajú ľahšie možnosti mobility v rámci EÚ ako študenti i ako kvalifikovaní inžinieri. Ich získaná 
akademická kvalifikácia je uznávaná autorizovanou agentúrou. 

Ukazovatele: 

Tab. 13 Menný zoznam zapojených študentov do kvality vzdelávania 

Stupeň štúdia študijný program študent 

Bc. Štúdium 

Automobilová doprava Karol Kecskés 

Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách Ondrej Žatko 

Obchodovanie a podnikanie s technikou Barbora Raškovičová 

Riadiace systémy vo výrobnej technike Adam Ágh 

Výrobné technológie pre automobilový priemysel Simona Bártová 

Ing. Štúdium  

Automobilové dopravné systémy Bc. Tímea Kluková 

Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách Bc. Marek Bujdák 

Obchodovanie a podnikanie s technikou Bc. Benjamín Brocka 

Poľnohospodárska technika Bc. Tadeáš Samuel Zelenka 

Riadiace systémy vo výrobnej technike Bc. Michal Vydarený 

 

Tab. 14 Menný zoznam odborníkov z externého prostredia 

Stupeň štúdia študijný program zástupca praxe 

Bc. Štúdium 

Automobilová doprava Ing. Róbert Marenčák, STK ROBSON, s. r. o.,  

Kvalita a bezpečnosť vo výrobných 
technológiách 

Ing. Róbert Kukučka, SAFETY SOLUTION, s. r. o.,  

Obchodovanie a podnikanie s technikou Ing. Peter Matejovič, AGRION 

Riadiace systémy vo výrobnej technike Mgr. Nikola Galová, Muehlbauer Technologies, s.r.o.,  

Výrobné technológie pre automobilový 
priemysel 

Ing. Jozef Mandúch, ZKW  Slovakia s.r.o.,  

Ing. Štúdium  

Automobilové dopravné systémy Ing. Peter Lenďák, PhD., S-EKA, s. r. o.,  

Kvalita a bezpečnosť vo výrobných 
technológiách 

Ing. Michal Adamík, PhD., Muehlbauer Technologies, 
s.r.o.,  

Obchodovanie a podnikanie s technikou Ing. Peter Matejovič, AGRION 

Poľnohospodárska technika Ing. Peter Mihaľ, PhD., Agroservis, s. r. o.,  

Riadiace systémy vo výrobnej technike Mgr. Nikola Galová, Muehlbauer Technologies, s.r.o.,  
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Tab. 15 Zoznam dohôd s najvýznamnejšími firmami, kde študenti vykonávali prax, za akademický rok 

2019/2020 

Názov spoločnosti 

Agro – Coop Klátová Nová Ves a.s. 

Arriva Service s.r.o. 

Bekaert Hlohovec, a.s. 

Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o 

Duslo, a.s. 

Ematech, s.r.o. 

Foxconn Slovakia, spol. s.r.o 

Halás – Kovoobrábanie s.r.o. 

Hriadeľ, spol. s.r.o 

Jaguar Land Rover 

Kiwa sk., s.r.o. 

Kongsberg Automotive, s.r.o. 

Mahle Behr Senica s.r.o. 

Marel Slovakia s.r.o. 

Mitsubishi Chemical Advanced Material Composites s.r.o. 

Muehlbauer Automotion s.r.o. 

Raftys Slovakia s.r.o. 

Robson, s.r.o. 

Semecs, s.r.o. 

Schauer, spol. s.r.o. 

Slovenské elektrárne, a.s. 

Zamperla Slovakia, s.r.o. 

Západoslovenská distribučná, a.s. 

ZF Slovakia, a.s. 

ZKW Slovakia s.r.o. 

 

5 HODNOTENIE KVALITY VZDELÁVACIEHO PROCESU  
Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje najmä: 
a) priebežnou kontrolou študijných výsledkov počas výučbovej časti daného obdobia štúdia 
(kontrolné otázky, písomné testy, úlohy na samostatnú prácu, projekty, semestrálne práce, referát 
na seminári a pod.),  
b) skúškou za dané obdobie štúdia 
Skúšky konajú študenti v skúškovom období, najdlhšie do 31. júla daného akademického roka. 
Termíny, čas a miesto konania skúšky je skúšajúci povinný zverejniť v UIS-e najneskôr 2 týždne pred 
skončením semestra. Učiteľ zapisuje študentovi do výkazu o štúdiu, resp. do UIS, jedno z hodnotení: 
A (1), B (1,5), C (2), D (2,5), E (3). Hodnotenie FX (4) sa do výkazu o štúdiu nezapisuje. Študent získa 
kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E (1 až 3). 
Súčasťou štúdia je aj záverečná práca. Záverečná práca s jej obhajobou tvorí jeden predmet, 
obhajoba záverečnej práce patrí medzi štátne skúšky. Vedúcimi záverečnej práce môžu byť 
profesori, docenti a odborní asistenti. 
Výsledky a hodnotenie výsledkov štúdia sa archivujú v informačnom systéme SPU v Nitre – 
is.uniag.sk a sú prístupné registrovaným učiteľom a študentom. Absolvovaním odporúčaného 
študijného plánu v každom akademickom roku študent v dennej forme štúdia získa 60 kreditov. 
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Počet kreditov potrebných na riadne skončenie bakalárskeho štúdia je najmenej 180 kreditov 
a inžinierskeho štúdia je 120 kreditov. Minimálny počet kreditov potrebný na postup do ďalšej časti 
štúdia, v každom roku štúdia najmenej 48 kreditov (z odporúčaných 60 kreditov).  

 

 ŠTUDIJNÉ VÝSLEDKY ŠTUDENTOV A ÚSPEŠNOSŤ ŠTÚDIA V PRVOM ROKU ŠTÚDIA  
Kvalitu vzdelávacieho procesu môžeme hodnotiť cez študijné výsledky, cez úspešnosť štúdia 

prostredníctvom počtu študentov predčasne neúspešne končiacich štúdium a cez počet študentov 

absolvujúcich štúdium v štandardnej dĺžke. Jedným z ukazovateľov nadobudnutej úrovne vedomostí 

a zručností študentov sú priemerné známky dosiahnuté na skúškach v jednotlivých rokoch štúdia. 

Podľa Študijného poriadku SPU v Nitre sa hodnotil vážený študijný priemer, ktorý zohľadňuje aj 

kreditovú hodnotu predmetu. 

Ukazovatele: 

Tab. 16 Vývoj počtu študentov v 1. roku štúdia (od ak. r. 2015/2016-2019/2020) podľa ŠP na I. a II. 

stupni v dennej a externej forme 

Študijný program 

Počet študentov v 1. roku štúdia v dennej forme 

I. stupeň  II. stupeň  

2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

informačné a riadiace 
systémy vo výrobnej 
technike 

113 0 0 0 0 66 0 0 0 0 

manažérstvo kvality 
produkcie 

120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

poľnohospodárska 
technika 

37 0 0 0 0 30 21 21 15 16 

prevádzka dopravných a 
manipulačných strojov 

37 49 37 30 0 33 0 0 0 0 

prevádzková 
bezpečnosť techniky 

89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

technika pre 
obnoviteľné zdroje 
energie 

29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

kvalita a bezpečnosť vo 
výrobných 
technológiách 

0 123 102 73 98 0 124 98 141 71 

obchodovanie a 
podnikanie s technikou 

0 36 40 17 31 0 0 0 0 23 

riadiace systémy vo 
výrobnej technike 

0 92 47 74 90 0 55 61 62 45 

prevádzka dopravných 
strojov a zariadení 

0 0 0 0 0 15 49 31 0 0 

kvalita produkcie 0 0 0 0 0 84 0 0 0 0 

spoľahlivosť a 
bezpečnosť technických 
systémov 

0 0 0 0 0 89 0 0 0 0 

výrobné technológie 
pre automobilový 
priemysel 

0 0 93 88 76 0 0 0 0 0 

technika pre biosystémy 0 0 0 0 0 0 12 13 8 0 

automobilové dopravné 
systémy 

0 0 0 0 0 0 0 0 13 16 

automobilová doprava 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 

spolu 425 300 319 282 318 317 261 224 239 171 
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Tab. 17 Prehľad o opakovaných predmetoch  do a nad 12 kreditov a úbytok študentov 1. roku štúdia 

(2019/2020) podľa ŠP na I. a II. stupni v dennej forme 

Študijný program 
Rok 

štúdia 

Počet 
študentov 
zapísaných 
v ak. roku 
2019/2020 

vykonali 
všetky 
skúšky 

% 

prenášajú 
si 

predmety  
v 

hodnote  
≤ 12 

kreditov 

% 

prenášajú 
si 

predmety  
v 

hodnote  
> 12 

kreditov 

% 

Úbytok 

ostat- 
ní* 

% 

automobilová 
doprava I./I. st. 23 8 34,78 4 17,39   0,00 11 47,83 

kvalita a bezpečnosť 
vo výrobných 
technológiách I./I. st. 98 57 58,16 8 8,16 3 3,06 30 30,61 

obchodovanie a 
podnikanie s 
technikou I./I. st. 31 21 67,74 2 6,45 0 0,00 8 25,81 

riadiace systémy vo 
výrobnej technike I./I. st. 90 55 61,11 9 10,00 3 3,33 23 25,56 

výrobné technológie 
pre automobilový 
priemysel I./I. st. 76 49 64,47 5 6,58 3 3,95 19 25,00 

 Bc. Spolu 318 190 59,75 28 8,81 9 2,83 91 28,62 

kvalita a bezpečnosť 
vo výrobných 
technológiách I. /II.st. 71 47 66,20 12 16,90 2 2,82 10 14,08 

riadiace systémy vo 
výrobnej technike I. /II.st. 45 29 64,44 7 15,56 3 6,67 6 13,33 

poľnohospodárska 
technika I. /II.st. 16 15 93,75   0,00   0,00 1 6,25 

obchodovanie a 
podnikanie s 
technikou I. /II.st. 23 22 95,65   0,00 1 4,35   0,00 

automobilové 
dopravné systémy I. /II.st. 16 6 37,50 6 37,50 3 18,75 1 6,25 

 Ing. Spolu 171 119 69,59 25 14,62 9 5,26 18 10,53 

  Celkovo 489 309 64,67 53 11,71 18 4,05 109 19,57 

 

Najvyšší úbytok študentov v I. roku štúdia na Bc. je v ŠP automobilová doprava (47,83%), najmenší 

úbytok  je ŠP výrobné technológie v automobilovom priemysle (25%). Po prvom roku štúdia 

zanechalo štúdium 28,62% študentov. V akademickom roku 2018/19 bol úbytok 32,87%. Na II. stupni 

štúdia bol najvyšší úbytok v ŠP kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách (14,08%). V ŠP 

programe obchodovanie a podnikanie s technikou neukončil štúdium ani jeden študent. Celkový 

úbytok v I. roku štúdia na II. stupni bol 10,53%. A akademickom roku 2018/19 bol úbytok študentov 

10,83% 
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Tab. 18 Vážený študijný priemer podľa ŠP na I. a II. stupni počas 1. roku štúdia v dennej forme 

Študijný program 

Rok štúdia v akademickom roku 2019/2020 

I. stupeň  II. stupeň  

automobilová doprava 2,82   

kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách 2,71 2,24 

obchodovanie a podnikanie s technikou 2,52 1,79 

riadiace systémy vo výrobnej technike 2,57 2,25 

výrobné technológie pre automobilový priemysel 2,62   

automobilové dopravné systémy   2,49 

poľnohospodárska technika   2,40 

spolu 2,65 2,23 

 

 ŠTUDIJNÉ VÝSLEDKY ŠTUDENTOV A ÚSPEŠNOSŤ ŠTÚDIA V OSTATNÝCH ROKOCH ŠTÚDIA                                                                                                                                                                       
Ukazovatele: 

Tab. 19 Porovnanie počtu študentov (od ak. r. 2015/2016-2019/2020) podľa ŠP v 2. roku štúdia na I. 

a II. stupni v dennej a externej forme 

Študijný program 

Počet študentov v 2. roku štúdia v dennej forme 

I. stupeň  II. stupeň  

2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2015/16 2016/17 2017/18 2018/9 2019/20 

informačné a riadiace 
systémy vo výrobnej 
technike 63 75 0 0 0 52 63 1 0 0 

manažérstvo kvality 
produkcie 62 72 0 0 0 0 0 0 0 0 

poľnohospodárska 
technika 33 22 0 0 0 46 30 21 17 14 

prevádzka dopravných a 
manipulačných strojov 41 29 22 21 19 24 0 0 0 0 

prevádzková 
bezpečnosť techniky 38 20 0 0 0 0 0 0 0 0 

technika pre 
obnoviteľné zdroje 
energie 29 18 0 0 0 0 0 0 0 0 

výrobná technika 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

kvalita a bezpečnosť vo 
výrobných 
technológiách 0 32 94 64 44 0 99 120 83 114 

obchodovanie a 
podnikanie s technikou 0 0 22 26 13 0 0 0 0 0 

riadiace systémy vo 
výrobnej technike 0 0 67 32 37 0 0 50 51 53 

prevádzka dopravných 
strojov a zariadení 0 0 0 0 0 0 31 35 16 0 

kvalita produkcie 0 0 0 0 0 87 37 1 0 0 

spoľahlivosť a 
bezpečnosť technických 
systémov 0 0 0 0 0 66 22 0 0 0 

výrobné technológie 
pre automobilový 
priemysel 0 0 0 67 67 0 0 0 0 0 

technika pre biosystémy 0 0 0 0 0 0 0 12 13 9 
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automobilové dopravné 
systémy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 

automobilová doprava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

spolu 270 268 205 210 180 275 282 240 180 203 

 

Tab. 20 Porovnanie počtu študentov (od ak. r. 2015/2016-2019/2020) podľa ŠP v 3. roku štúdia na I. 

a II. stupni v dennej a externej forme 

Študijný program 

Počet študentov v 3. roku štúdia v dennej forme 

I. stupeň  II. stupeň  

2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

informačné a riadiace 
systémy vo výrobnej 
technike 48 64 68 6 0 0 0 0 0 0 

manažérstvo kvality 
produkcie 64 97 81 5 0 0 0 0 0 0 

poľnohospodárska 
technika 28 33 30 11 0 0 0 0 7 6 

prevádzka dopravných 
a manipulačných 
strojov 45 32 28 21 18 0 0 0 0 0 

prevádzková 
bezpečnosť techniky 38 1 18 1 0 0 0 0 0 0 

technika pre 
obnoviteľné zdroje 
energie 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

výrobná technika 23 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

kvalita a bezpečnosť 
vo výrobných 
technológiách 0 0 27 85 53 0 0 0 27 20 

obchodovanie a 
podnikanie s 
technikou 0 0 0 22 21 0 0 0 0 0 

riadiace systémy vo 
výrobnej technike 0 0 0 56 30 0 0 0 12 12 

prevádzka dopravných 
strojov a zariadení 0 0 0 0 0 0 0 0 7 10 

výrobné technológie 
pre automobilový 
priemysel 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 

spolu 254 230 252 207 172 0 0 0 53 48 

 

Tab. 21 Porovnanie počtu študentov (od ak. r. 2015/2016-2019/2020) podľa ŠP v 4. roku štúdia na I. 

a II. stupni v dennej a externej forme 

Študijný program 

Počet študentov v 4. roku štúdia v externej forme 

I. stupeň  

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

kvalita a bezpečnosť vo výrobných 
technológiách 

        24 

riadiace systémy vo výrobnej technike         9 

spolu         33 
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Obr. 1 Vývoj počtu študentov na TF v jednotlivých rokoch k 31.10 

 

Tab. 22 Prehľad o opakovaných predmetoch  do a nad 12 kreditov a úbytok študentov v ďalších 

rokoch štúdia (2019/2020) podľa ŠP na I. a II. stupni v dennej forme 

Študijný program 
Rok 

štúdia 

Počet 
študentov 
zapísaných 
v ak. roku 
2019/2020 

vykonali 
všetky 
skúšky 

% 

prenášajú 
si 

predmety  
v 

hodnote  
≤ 12 

kreditov 

% 

prenášajú 
si 

predmety  
v 

hodnote  
> 12 

kreditov 

% 

Úbytok 

ostat- 
ní* 

% 

kvalita a bezpečnosť vo 
výrobných technológiách II./I. st. 30 15 50,00 6 20,00   0,00 9 30,00 

obchodovanie a 
podnikanie s technikou II./I. st. 13 11 84,62   0,00   0,00 2 15,38 

prevádzka dopravných a 
manipulačných strojov II./I. st. 19 15 78,95 1 5,26   0,00 3 15,79 

riadiace systémy vo 
výrobnej technike II./I. st. 28 11 39,29 11 39,29   0,00 6 21,43 

výrobné technológie pre 
automobilový priemysel II./I. st. 50 35 70,00 2 4,00   0,00 13 26,00 

kvalita a bezpečnosť vo 
výrobných technológiách III./I. st. 42 38 90,48   0,00 3 7,14 1 2,38 

obchodovanie a 
podnikanie s technikou III./I. st. 21 15 71,43   0,00 2 9,52 4 19,05 

prevádzka dopravných a 
manipulačných strojov III./I. st. 18 16 88,89   0,00 1 5,56 1 5,56 

riadiace systémy vo 
výrobnej technike III./I. st. 30 24 80,00   0,00 5 16,67 1 3,33 

výrobné technológie pre 
automobilový priemysel III./I. st. 38 33 86,84   0,00 3 7,89 2 5,26 
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  Spolu 289 213 74,05 20 6,85 14 4,68 42 14,42 

kvalita a bezpečnosť vo 
výrobných technológiách II. /II.st. 114 112 98,25   0,00 2 1,75   0,00 

riadiace systémy vo 
výrobnej technike II. /II.st. 53 48 90,57   0,00 2 3,77 3 5,66 

poľnohospodárska 
technika II. /II.st. 14 13 92,86   0,00 1 7,14   0,00 

automobilové dopravné 
systémy II. /II.st. 13 12 92,31   0,00   0,00 1 7,69 

technika pre biosystémy II. /II.st. 9 9 100,00   0,00   0,00   0,00 

  Spolu 203 194 94,80 0 0 5 2,53 4 4,63 

  celkom 492 407 84,42 20 3,43 19 3,61 46 9,52 

Najvyšší úbytok študentov na I. stupni v 2. roku štúdia  bol ŠP kvalita a bezpečnosť vo výrobných 

technológiách (30%) a v 3. roku štúdia v ŠP obchodovanie a podnikanie s technikou (19,05%). Na 

druhom stupni štúdia bol najvyšší úbytok študentov v ŠP automobilové dopravné systémy (7,69%). 

  

Príčiny ukončenia štúdia v ostatných rokoch štúdia podľa ŠP  

Najčastejšie príčiny nezvládnutia predmetu: nedostatočné vedomosti získané na strednej škole, 

nesystematická práca študentov počas semestra, študent sa nezúčastní ani jedného (prípadne len 

jedného) termínu na skúške, vykonávanie skúšok z prenesených predmetov, pričom dochádza 

k časovej tiesni, spoliehanie sa na posledné termíny a neustále odkladanie skúšky. 

  

Tab. 23 Vážený študijný priemer v jednotlivých rokoch štúdia v ostatných rokoch podľa ŠP na I. a II. 

stupni v dennej forme 

Študijný program 

Rok štúdia v akademickom roku 2019/2020 

I. stupeň  
Celkový priemer 

II. stupeň  
Celkový priemer 

2. 3. 2. 

kvalita a bezpečnosť vo výrobných 
technológiách 

2,48 2,42 2,45 2,29 2,29 

obchodovanie a podnikanie s 
technikou 

2,44 2,25 2,35     

prevádzka dopravných a 
manipulačných strojov 

2,43 1,89 2,16     

riadiace systémy vo výrobnej 
technike 

2,48 2,45 2,47 2,24 2,24 

výrobné technológie pre 
automobilový priemysel 

2,4 2,24 2,32     

automobilové dopravné systémy       1,85 1,85 

poľnohospodárska technika       1,98 1,98 

technika pre biosystémy       1,84 1,84 

spolu 
 2,45 2,25 2,35 2,04 2,04 
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Tab. 24 Vážený študijný priemer v jednotlivých rokoch štúdia v ostatných rokoch podľa ŠP na I. a II. 

stupni v externej forme 

Študijný program 

Rok štúdia v akademickom roku 2019/2020 

I. stupeň  
Celkový priemer 

II. stupeň  
Celkový priemer 

3. 4. 3. 

kvalita a bezpečnosť vo 
výrobných technológiách 

1,97 2,01 1,99 2,35 2,35 

riadiace systémy vo výrobnej 
technike 

  2,1 2,1 2,39 2,39 

výrobné technológie pre 
automobilový priemysel 

2,68   2,68     

prevádzka dopravných strojov 
a zariadení 

      1,95 1,95 

poľnohospodárska technika       2,61 2,61 

spolu 2,325 2,055 2,26 2,33 2,33 

 

Tab. 25 Počet študentov s iným ako slovenským občianstvom podľa ŠP 

Študijný program 

Rok štúdia v akademickom roku 2019/2020 

I. stupeň  
spolu 

II. stupeň  
spolu 

celkom 1. 2. 3. 1. 2. 

výrobné technológie pre 
automobilový priemysel 

  1 2 3       
  

kvalita a bezpečnosť vo 
výrobných technológiách 

2   1 3       
  

obchodovanie a 
podnikanie s technikou 

2 1   3       
  

riadiace systémy vo 
výrobnej technike 

    1 1       
  

poľnohospodárska 
technika 

          1 1 
  

spolu 4 2 4 10   1 1 11 

Na TF študovali v akademickom 2019/20 študenti z Srbska, Českej republiky, Rumunska, a Ukrajiny. 

Tab. 26 Podiel študentov s iným ako slovenským občianstvom podľa ŠP 

Študijný program 

Rok štúdia v akademickom roku 2019/2020 

I. stupeň  II. stupeň  

1. 2. 3. 1. 2. 

výrobné technológie pre automobilový 
priemysel 

  2 7,89     

kvalita a bezpečnosť vo výrobných 
technológiách 

2,04   0,02     

obchodovanie a podnikanie s technikou 6,39 7,69       

riadiace systémy vo výrobnej technike     3,33     

poľnohospodárska technika         7,14 

 

Zapísanie študenta dennej formy do ďalšej časti štúdia, ak v predchádzajúcom akademickom roku 

získal minimálne 48 kreditov, považujeme za nesystémový postup, ktorý nezvyšuje kvalitu 

vzdelávacieho procesu. Aj napriek tomu sa na katedrách prijali opatrenia (informovanie študentov 

v 1. týždni semestra o podmienkach udelenia zápočtu v zápočtovom týždni a o podmienkach 

úspešného vykonania skúšky – podmienky sa nesmú meniť v priebehu semestra, zohľadnenie práce 
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študenta v priebehu semestra na záverečnej skúške (dodržanie Študijného poriadku SPU v Nitre), 

prehodnotenie obsahovej náplne prednášok a cvičení a pravidelné aktualizovanie pedagogickej 

dokumentácie každého predmetu, aktualizované pedagogické dokumentácie predmetov musia byť 

k dispozícií k nahliadnutiu v kanceláriách katedier, vypísanie dostatočného počtu termínov na 

skúšanie, skúšanie niektorých predmetov ďalšími učiteľmi so súhlasom príslušného vedúceho 

katedry, zmena garanta predmetu, udeľovanie zápočtov v zápočtovom týždni, vypísanie 

konzultačných hodín, pravidelné stretnutia študijných poradcov so študentmi), aby sa znížilo 

percento študentov, ktorí nemali predpísaným spôsobom ukončené povinné, povinne voliteľné 

a výberové predmety v súhrnnej výške 12 kreditov. 

 

 ŠTÁTNE SKÚŠKY  
Štátne bakalárske skúšky boli uskutočnené v termíne 6. až 9. júla 2020. Celkovo sa zúčastnilo 168 

študentov, z toho 3 zahraniční študenti vykonávali skúšky cez MS Teams. Ako predsedovia komisií pre 

štátne bakalárske skúšky pracovali odborníci z praxe: Ing. Matej Kováčik, Mgr. Matej Mičík, Ing. 

Paulína Hangya, Ing. Michal Adamík, PhD., Ing. Peter Škula, Ing. Ivan Bednárik, Ing. Tomáš Kuna, Mgr. 

Iva Doležal, Ing. Ján Pochyba, Mgr. Michal Štancel, Ing. Róbert Marenčák. 

Štátne inžinierske skúšky boli uskutočnené v termíne 15. až 19. júna 2020. Celkovo sa zúčastnilo 239 

študentov. Štátne inžinierske skúšky boli vykonávané v online prezentačnej forme, cez program MS 

Teams (12 študentov pre technické problémy vykonali skúšky fyzickou účasťou). Ako predsedovia 

komisií pre štátne inžinierske skúšky pracovali odborníci z praxe: Ing. Miroslav Čurgali, PhD., Ing. 

Vladislav Hajdák, PhD., Ing. Peter Košťáľ, PhD., Ing. Marek Halenár, PhD., Ing. Michal Králik, PhD., Ing. 

Peter Opálený, PhD., Ing. Peter Miháľ, CSc., Ing. Peter Lenďák, PhD., Ing. Martin Pšenka, PhD., Ing. 

Marián Amrich, PhD.  

Predseda každej komisie po ukončení ŠS a po porade s členmi komisie vyplnil tlačivo 

„Vyhodnotenie ŠS“. Z dôvodu spôsobu vykonávania ŠS sa návrhy týkali len samotných prác. Návrhy 

na skvalitnenie ŠS: 

1. Dôraz klásť na štatistické spracovanie výsledkov. 

2. Aktuálnosť tém záverečných prác a prepojenia z praxou. 

3. Práce by mali súvisieť s programom, ktorý študenti študujú. 

4. Zvýšenie pozornosti pri vypracovávaní časti „Abstrakt“.  
 

Ukazovatele: 

Tab. 27 Štátne skúšky absolventov I. stupňa štúdia v akad. r. 2019/2020 podľa ŠP 

Študijný program 
Počet 

zúčastne-
ných 

Prospeli 
Z toho 

prospeli 
s vyzn. 

Pokračo-
vanie na  

II. st. 

kvalita a bezpečnosť vo výrobných 
technológiách 66 65   59 

obchodovanie a podnikanie s technikou 16 16   15 

riadiace systémy vo výrobnej technike 31 31   30 

výrobné technológie pre automobilový 
priemysel 39 38   32 

prevádzka dopravných a manipulačných 
strojov 16 16   16 

spolu 168 166   152 
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Tab. 28 Štátne skúšky absolventov II. stupňa štúdia v akad. roku 2019/2020 podľa ŠP 

Študijný program 
Počet 

zúčastne-
ných 

Prospeli 
Z toho 

prospeli 
s vyzn. 

Pokračo-
vanie na  

III. st. 

automobilové dopravné systémy 12 12 2 2 

kvalita a bezpečnosť vo výrobných 
technológiách 131 131 1   

prevádzka dopravných strojov a zariadení 10 10     

poľnohospodárska technika 19 19   1 

riadiace systémy vo výrobnej technike 58 58 1 1 

technika pre biosystémy 9 9 1 1 

spolu 239 239 5 5 

 

Zoznam ocenených študentov cenou dekana podľa ŠP  

Cena dekana: 

Ing. Juraj Patrik  

Ing. Ferdinand Vrablec  

Ing. Samuel Hunák  

Ing. Dávid Koňarčík 

Ing. Filip Krajčír 

Ing. Vladimír Madola  

Ing. Gabriel Lüttmerding  

Ing. Pavol Černý  

Ing. Karol Struhár  

Ing. Peter Kožuch  

Ing. Patrik Modrocký  

 

Zoznam iných ocenení záverečných prác študentov podľa ŠP  

Cena a medaila Slovenskej zváračskej spoločnosti za rok 2020: 

Ing. Vladimír Madola 

Ing. Lukáš Poruben 

Ing. Simona Bakošová 

 

Cena a medaila Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností za rok 2020: 

Ing. Vladimír Madola 

 

Ocenenie Nadácie CLAAS: 

Bc. Adam František Čudai 

Bc. Vladimír Blaho 

Bc. Benjamín Brocka 

 

 ABSOLVENTI V AKADEMICKOM ROKU 2019/2020   
Najvyšší počet absolventov v akademickom roku 2019/20 v dennej forme štúdia na I. stupni štúdia 

bol ŠP kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách – 41 študentov (24 v externej forme) a na II. 
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stupni takisto na ŠP kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách  – 112 študentov (19 v externej 

forme).  

Ukazovatele: 

Tab. 29 Počet absolventov (akad. r. 2015/2016-2019/2020) podľa ŠP na I. a II. stupni v dennej forme 

Študijný program 

Počet absolventov v dennej forme 

I. stupeň  II. stupeň  

2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

informačné a riadiace 
systémy vo výrobnej 
technike 

34 47 43 3   33 51 1     

manažérstvo kvality 
produkcie 

31 53 35 2             

poľnohospodárska 
technika 

18 13 13 8   33 15 15 12 14 

prevádzka dopravných a 
manipulačných strojov 

31 14 19 23 16         
  

prevádzková bezpečnosť 
techniky 

33                 
  

technika pre 
obnoviteľné zdroje 
energie 

18 23 13             
  

výrobná technika 22 2                 

prevádzka dopravných 
strojov a zariadení 

          20 30 35 16 
  

kvalita produkcie           48         

spoľahlivosť a 
bezpečnosť technických 
systémov 

          36       
  

kvalita a bezpečnosť vo 
výrobných 
technológiách 

    29 53 41   83 96 59 112 

riadiace systémy vo 
výrobnej technike 

      35 24     36 36 48 

technika pre biosystémy               12 12 9 

obchodovanie a 
podnikanie s technikou 

      20 16         
  

výrobné technológie pre 
automobilový priemysel 

        36         
  

automobilové dopravné 
systémy 

                  
12 

spolu 187 152 152 144 133 170 179 195 135 195 

 

Tab. 30 Počet absolventov (akad. r. 2015/2016-2019/2020) podľa ŠP na I. a II. stupni v  externej 

forme 

Študijný program 

Počet absolventov v externej forme 

I. stupeň  II. stupeň  

2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

informačné a riadiace 
systémy vo výrobnej 
technike 

13 12 16 1   20 11 1     

manažérstvo kvality 
produkcie 20 

16 27 1             
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poľnohospodárska 
technika 

6 4       10 13   6 5 

prevádzka dopravných a 
manipulačných strojov 

8 10                 

prevádzková 
bezpečnosť techniky 

5   17 1             

technika pre 
obnoviteľné zdroje 
energie 

1                   

kvalita produkcie           36 33       

prevádzka dopravných 
strojov a zariadení 

          13 13 1 7 10 

spoľahlivosť a 
bezpečnosť technických 
systémov 

          29 20       

kvalita a bezpečnosť vo 
výrobných 
technológiách 

        24     1 24 19 

riadiace systémy vo 
výrobnej technike 

        7       12 10 

výrobné technológie 
pre automobilový 
priemysel 

        2           

spolu 53 42 60 3 33 108 90 3 49 44 

 

Tab. 31 Počet absolventov s iným ako slovenským občianstvom študujúcich v inom ako slovenskom 

jazyku (2019/2020)  podľa ŠP na I. a II. stupni v dennej 

Študijný program 

Rok štúdia v akademickom roku 2019/2020 

I. stupeň  
spolu 

II. 
stupeň  spolu 

1. 2. 3. 1. 2. 

výrobné technológie pre 
automobilový priemysel 

  1 1         

riadiace systémy vo výrobnej 
technike 

    1         

kvalita a bezpečnosť vo 
výrobných technológiách 

    1         

poľnohospodárska technika           1   

spolu   1 3     1 5 

 

Podľa portálu profesia sú najžiadanejší absolventi vysokoškolského štúdia v odboroch informatika 

a strojárstvo. 
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Obr. 2 Skóre študijných odborov podľa záujmu firiem o absolventov. Zdroj: 

https://firma.profesia.sk/velky-rebricek-univerzit-fakult-podla-poziadaviek-z-trhu-prace-sucasna-

situacia-absolventom-nepraje/ 

V rebríčku najžiadanejších absolventov podľa jednotlivých fakúlt sa Technická fakulta nachádza v TOP 

20 medzi fakultami na Slovensku. V roku 2019 sa umiestnila medzi fakultami na 20 mieste (rok 2014 

19 miesto), kde priemerný počet pozretí životopisu absolventa TF zo strany zamestnávateľov bol 3,8 

(obr. 9). 

https://firma.profesia.sk/velky-rebricek-univerzit-fakult-podla-poziadaviek-z-trhu-prace-sucasna-situacia-absolventom-nepraje/
https://firma.profesia.sk/velky-rebricek-univerzit-fakult-podla-poziadaviek-z-trhu-prace-sucasna-situacia-absolventom-nepraje/
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Obr. 2 Rebríček fakúlt podľa záujmu o absolventov Zdroj: https://firma.profesia.sk/velky-

rebricek-univerzit-fakult-podla-poziadaviek-z-trhu-prace-sucasna-situacia-absolventom-

nepraje/ 

 

6 POSTUPY ROZVOJA KVALIFIKÁCIE A KOMPETENCIÍ PEDAGOGICKÝCH 

ZAMESTNANCOV   
Kvalifikačný profil pedagóga pôsobiaceho v oblasti vysokoškolskej prípravy budúcich technicky 

orientovaných odborníkov je podľa International Society for Engineering Education (IGIP) založený 

na dvoch základných pilieroch: kvalitnom odbornom vzdelaní primerane doplnenom praktickými 

skúsenosťami a na kvalifikačných predpokladoch získaných v rámci špeciálnej prípravy z oblasti 

pedagogiky. Vysokoškolský pedagóg by mal disponovať pedagogickými, sociálnymi, 
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psychologickými a etickými schopnosťami, ďalej didaktickými, hodnotiacimi, organizačnými a 

riadiacimi schopnosťami, schopnosťou sebareflexie a ďalšieho osobnostného rozvoja, ako aj 

schopnosťou primeranej pedagogickej komunikácie v praxi. V súlade s vyššie uvedenými 

požiadavkami v medzinárodnom kontexte je predpokladom kvalitnej a efektívnej výchovno-

vzdelávacej činnosti vysokoškolského učiteľa nielen nadobudnutie požadovaných odborných 

kompetencií v konkrétnom študijnom odbore na 2. a 3. stupni vysokoškolského štúdia, ale aj 

získanie primeraných pedagogických kompetencií a zručností. Dosiahnutie súladu a rovnováhy 

medzi týmito skupinami kompetencií, ako aj objektívna potreba ďalšieho vzdelávania zo strany 

pedagógov jednotlivých fakúlt univerzity je základom realizácie kurzu vysokoškolskej pedagogiky 

na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Kurz vysokoškolskej pedagogiky na SPU v Nitre 

je akreditovaný medzinárodnou organizáciou IGIP pre roky 2016-2020. 

 

 VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV UNIVERZITY   
Kurz vysokoškolskej pedagogiky sa realizuje na univerzite v dvojročných cykloch kontinuálne už 55 

rokov. V súčasnosti je Kurz akreditovaný medzinárodnou spoločnosťou pre inžiniersku pedagogiku 

IGIP sídliacou vo Villachu na obdobie rokov 2016-2020 

Ukazovatele: 

Tab. 32 Vývoj počtu absolventov vysokoškolskej pedagogiky 

Akademický rok TF 

2013/2014 7 

2014/2015 1 

2015/2016 0 

2016/2017 0 

2017/2018 1 

2018/2019 1 

2019/2020 0 

 

 

7 POSTUPY ROZVOJA KVALIFIKÁCIE A KOMPETENCIÍ ŠTUDENTOV 
Pri riešiní záverečných prác sa kladie hlavná požiadavka na prepojenie  vypracovávania prác v praxi. 
TF má podpísané zmluvy s viacerými spoločnosťami, kde majú študenti možnosť vypracovávať svoje 
bakalárske a diplomové práce. Napr. Mahle Behr Senica s.r.o., Muehlbauer s.r.o., ZKW Slovakia 
s.r.o., ZF Slovakia s.r.o. atď, tieto spoločnosti na základe vzájomnej dohody vypracovávajú témy 
diplomových prác a študenti ŠP riadiace systémy vo výrobnej technike majú možnosť sa na ne cez 
informačný systém is.uniag.sk prihlasovať. 
Počas štúdia získa študent zručnosti pre vypracovanie záverečnej práce, ktorú vykonáva v 

súkromných spoločnostiach resp. vo vedeckých laboratóriách fakulty. 

 

 PRAX  
Typy praxe: 

Diplomová prax – 390 hod. za semester, 

Odborná prax – 240 hod. za semester, 

Prevádzková prax – 150 hod. za semester, 

 

Miesto výkonu praxe: 

- vo vybranej organizácii: - organizácia spolupracuje na zadaní záverečnej práce, 
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- v špecializovaných laboratóriách fakulty, 

- vo Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku. 

 

Celkový počet študentov na bakalárskom štúdiu: 168, z toho absolvovalo prax v: 

- vybranej organizácií 106 študentov, 
- vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku 2 študent, 
- špecializovaných laboratóriách fakulty 60 študentov. 
 

- Diplomová prax – študenti na druhom stupni štúdia 

Celkový počet študentov: 239, z toho absolvovalo prax v: 

- vybranej organizácií 148 študentov, 
- vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku 7 študentov, 
- špecializovaných laboratóriách fakulty 84 študentov. 
 

Na jednotlivých fakultách SPU v Nitre boli oslovení uchádzači o štúdium prostredníctvom 

papierového krátkeho dotazníka s nasledovnými zámermi: 

- zistiť záujem o štúdium na jednotlivých fakultách SPU v Nitre na základe aktívnej účasti na 

DOD, resp., na základe vyplnenia dotazníka, 

- zmapovať lokality stredných škôl, odkiaľ sa hlásia uchádzači o štúdium na SPU, 

- zmapovať formy propagácie, ktorými sa účastníci DOD o akcii dozvedeli, 

- zmapovať konkurenčné vysoké školy a fakulty (na iných vysokých školách), o ktoré uchádzači 

o štúdium na SPU v Nitre majú záujem. 

Na základe zistení boli vypracované závery týkajúce sa návrhu propagácie Dňa otvorených dverí na 

SPU v Nitre a celkovo propagácie štúdia na SPU v Nitre, vypracovaný sumár stredných škôl, z ktorých 

sa študenti zúčastnili Dní otvorených dverí na jednotlivých fakultách a vytvorený zoznam vzdelávacích 

programov, o ktoré prejavili uchádzači o štúdium záujem na jednotlivých fakultách. 

 
Obr. 3 Celková účasť a zastúpenie uchádzačov o štúdium na jednotlivých fakultách 
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Obr. 4 Propagácia DOD 

 

 

 DOPLŇUJÚCE PEDAGOGICKÉ ŠTÚDIUM PRE ŠTUDENTOV   
Doplňujúce pedagogické štúdium v akademickom roku 2019/20 úspešne ukončili 2 študenti 

Technickej fakulty. 

Ukazovatele: 

Tab. 33 Počet absolventov podľa fakúlt a ŠP (akad. r. 2019/2020) 

Akademický rok TF 

2013/2014 2 

2014/2015 2 

2015/2016 3 

2016/2017 3 

2017/2018 5 

2018/2019 4 

2019/2020 2 
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8 PREVIAZANIE VZDELÁVANIA A TVORIVÝCH ČINNOSTÍ  
Počas štúdia získa študent zručnosti pre vypracovanie záverečnej práce, ktorú vykonáva v súkromných 

spoločnostiach resp. vo vedeckých laboratóriách fakulty. V rámci procesu štúdia majú možnosť študenti 

účasti na Študentskej vedeckej činnosti. Víťazi v rámci jednotlivých sekcií sú oceňovaní Slovenskou zváračskou 

spoločnosťou a Zväzom slovenských vedecko-technických spoločností  

 

 ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ ČINNOSŤ  
Medzinárodná študentská vedecká konferencia sa konala 15.5.2020. Konferencia prebiehala  online 

prostredí prostredníctvom programu MS Teams. Na konferenciu bolo prihlásených 43 študentských 

prác, 42  prezentovali študenti TF a 1 prácu študent FAPZ. Najlepším študentom TF SPU v Nitre z 

každej sekcie bolo za úspešnú reprezentáciu fakulty navrhnuté motivačné štipendium a zároveň víťazi 

jednotlivých sekcií získali ocenenie Slovenskej zváračskej spoločnosti a celkový víťaz ocenenie Zväzu 

slovenských vedecko-   technických spoločností. 

 

Ukazovatele: 

Tab. 34 Prehľad o počte odprezentovaných prác na ŠVK našich študentov a študentov mimo SPU – 

rozdelenie Slovensko a mimo SR podľa ŠP, resp. v sekciách 

Študijný program 
Počet 

študentov  
z  SPU 

Počet 
študentov  
mimo SPU 

z toho 

V prípade 
zahraničia 

Úspechy 

zo 
SR 

zo 
zahr. 

štát počet 

Kvalita a bezpečnosť 
vo výr. techn. 14        cena Slovenskej zváračskej spoločnosti  

Automobilové 
dopravné systémy 6          

Poľnohospodárska 
technika 1          

Riadiace systémy vo 
výr. techn. 

20        

cena Slovenskej zváračskej spoločnosti - 2x, cena 
Zväzu slovenských vedecko-technických 
spoločností  

Technika pre 
biosystémy 1          

FAPZ 1          

spolu 43          

 

Zoznam ocenených študentov v jednotlivých sekciách (rozdeliť aj podľa ŠP) 

Riadiace systémy vo výrobnej technike 

▪ Bc. Vladimír Madola – riadiace systémy vo výrobnej technike 

▪ Bc. Miroslav Zimerman – riadiace systémy vo výrobnej technike 

▪ Bc. Dávid Koňarčík – riadiace systémy vo výrobnej technike 

Poľnohospodárska a potravinárska technika 

▪ Bc. Lukáš Poruben – riadiace systémy vo výrobnej technike 

▪ Bc. Svetlana Košanová - FAPZ, Bc. Martin Brigant – poľnohospodárska technika 

▪ Bc. Martina Hajková – kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách 

Dopravná technika a ergonómia 
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▪ Bc. Simona Bakošová – kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách 

▪ Bc. Jana Tökölyová – kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách 

▪ Bc. Maroš Szentesi – kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách 

 

 

Obr. 5 Prehľad účasti na ŠVČ od roku 2011  

 

 

Obr. 6 Prehľad o účasti na ŠVČ z jednotlivých katedier 

 VZDELÁVACIE PROJEKTY   
 

Ukazovatele: 

Tab. 35 Prehľad o počte riešených vzdelávacích projektov na SPU v ak. roku 2019/2020 

 ERASMUS    

1. 
Erasmus+ KA2 Strategické 
partnerstvá 

Agricultural Safety Through 
Lifelong Learning 

2019-1-SK01-
KA202-060645 

prof. Ing. Zuzana 
Palková, PhD. 

2 

Erasmus+ KA2 Budovanie 
kapacít vo vysokoškolskom 
vzdelávaní 

Boosting Innovation in 
Education aNd REsearch oF 
Precision AgriculTure in 

609544-EPP-1-
2019-1-PS-EPPKA2-
CBHE-JP 

prof. Ing. Zuzana 
Palková, PhD. 
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Palestine 

3 
Erasmus+ KA2 Strategické 
partnerstvá 

Enhancing Entrepreneurship 
Skills, Competences and Careers 
Guidance in Agriculture Sector 
through Game-based Virtual 
Reality Platform 

2018-3-HR01-
KA205-060151 

prof. Ing. Zuzana 
Palková, PhD. 

4 
Erasmus+ KA2 Strategické 
partnerstvá 

Entrepreneurs for Autonomy, 
Self-development and Equality 

2019-1-UK01-
KA204-062106 

prof. Ing. Zuzana 
Palková, PhD. 

5 
Erasmus+ KA2 Strategické 
partnerstvá 

Improving the professional 
development opportunities in 
the Apitherapy sector in terms 
of health 

2018-SK1-KA204-
046285 

prof. Ing. Zuzana 
Palková, PhD. 

6 
Erasmus+ KA2 Strategické 
partnerstvá 

Let's have fun with the business 
start-up 

2018-1-SK01-
KA202-046270 

prof. Ing. Zuzana 
Palková, PhD. 

7 
Erasmus+ KA2 Strategické 
partnerstvá 

New Approach In Educational 
Technology 

2019-1-SK01-
KA201-060658 

prof. Ing. Zuzana 
Palková, PhD. 

8 

Erasmus+ KA2 Budovanie 
kapacít vo vysokoškolskom 
vzdelávaní 

Fostering Internationalization in 
Agricultural Engineering in Iran 
and Russia 

585596-EPP-1-
2017-1-DE-
EPPKA2-CBHE-JP 

doc. Ing. Jozef 
Rédl, PhD. 

9 Erasmus+ KA3  

Smart Entrepreneurial 
Education and training in Digital 
farming 

597837-EPP-1-
2018-1-IT-EPPKA3-
VET-JQ 

prof. Ing. Zuzana 
Palková, PhD. 

10 

Erasmus+ KA2 Budovanie 
kapacít vo vysokoškolskom 
vzdelávaní 

Virtual Reality as an innovative 
and immersive Learning tools 
for HEIs in Palestin 

585772-EPP-1-
2017-1-PS-EPPKA2-
CBHE-JP 

prof. Ing. Zuzana 
Palková, PhD. 

  
 

  

 KEGA 
 

  

     

1. KEGA 

Inovácia vzdelávacieho procesu 
a implementácia poznatkov 
z praxe so zameraním na 
vinárstvo a vinohradníctvo  012SPU-4/2020 

prof. Ing. Ján 
Jobbágy, PhD. 

2 KEGA 

Modernizácia laboratória 
tepelnej techniky a tvorba 
metodík experimentov 029SPU-4/2019 

doc. Ing. Ivan 
Vitázek, CSc. 

3 KEGA 

Praktické vyžitie poznatkov 
navrhovania a skúšania 
prenosových sústav 
hydraulických mechanizmov 
mobilnej poľnohospodárskej 
a lesníckej techniky. 028SPU-4/2019 

doc. Ing. Ľubomír 
Hujo, PhD. 

4 KEGA 

Tvorba vysokoškolskej učebnice 
Technika a technológia 
spracovania odpadov 
v multimediálnom edukačnom 
priestore 023SPU-4/2018 

prof. Ing. Roman 
Gálik, PhD. 

5 KEGA 

Kreovanie nových vzdelávacích 
nástrojov pre oblasť 
počítačového modelovania 
s implementáciou prvkov 
virtuálnej a rozšírenej reality 004TUKE-4/2020 

Ing. Róbert Drlička, 
PhD. 
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 LETNÉ ŠKOLY, VZDELÁVACIE PROGRAMY ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA, VZDELÁVACIE PODUJATIA   

Okrem vzdelávania v ŠP, niektorí študenti TF absolvovali doplnkové pedagogické štúdium a praktické 

výučby. 

KZSBT 

Kurz:  Bezpečnostný technik 
Gestor:  doc. Ing. Žitňák Miroslav, PhD. 
Počet:  19 frekventantov 
 
Kurz: Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných 

bezpečnostných technikov 
Gestor:  doc. Ing. Žitňák Miroslav, PhD. 
Počet:  22 frekventantov 
 

KKST 

Názov:   Interný audítor systémov manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001:2015 a EN  
Gestor:  Ing. Marián Bujna, PhD. 
Počet:    16 frekventantov 
 
Názov:   Interný audítor systému manažérstva kvality pre automobilový priemysel podľa IATF 
Gestor:  Ing. Marián Bujna, PhD. 
Počet:  7 frekventantov 
 

9 INTERNACIONALIZÁCIA VZDELÁVANIA   
Jednotlivé fakulty SPU vyslali nasledovné množstvo študentských mobilít na štúdium a na stáž: 
FAPZ – 58, FBP – 21, FEM – 58, FEŠRR – 11, FZKI – 16, TF – 19. Čo sa týka rozloženia mobilít 
študentov na fakulty SPU, najviac mobilít z celkového počtu 107 sa uskutočnilo na FEM – 36. 
Nasledujú: FAPZ – 22, FZKI – 21, FEŠRR – 15, FBP – 10, TF – 3.  
Jednotlivé fakulty SPU sa pri pedagógoch a mobilitách za účelom výučby zapojili s nasledovným 
počtom mobilít: FAPZ - 3, FBP – 4, FEM – 5, FEŠRR – 1, FZKI - 3, TF – 4. Mobility za účelom školenia 
sa realizovali do 18 krajín. Jednotlivé fakulty SPU sa zapojili s nasledovným počtom mobilít: FAPZ – 
9, FBP – 25, FEM – 11, FZKI – 6, TF – 71 a celouniverzitné pracoviská (ABT, rektorát) – 2.  
Jednotlivé fakulty SPU sa zapojili v prijímaní učiteľov a zamestnancov s nasledovným počtom 
mobilít: FAPZ - 27, FBP – 18, FEM – 9, FEŠRR – 5, FZKI - 21, TF – 39, IRO - 2. 

Ukazovatele: 

Tab. 36 Počet vyslaných študentov na mobility do zahraničia za akad. r. 2019/2020  podľa ŠP na I. a II. 

stupni 

Priezvisko Meno Prijímajúca inštitúcia Krajina Študijný progam 
St. 
štúdia 

Stankevych Maksym SatAgro SP.z.oo., Warsaw Poľsko poľnohospodárska technika II. 

Kohút Ivan 
Olymus Surgical Technologies 
Europe 

Česká 
republika 

kvalita a bezpečnosť vo 
výrobných technológiách II. 

Mészáros Máté 
Kis-ber Ingatlanfejlesz tő, Beruházó 
és Szolgáltató Kft. Maďarsko technika pre biosystémy II. 
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Tab. 37 Počet prijatých študentov na mobility zo zahraničia za akad. r. 2019/2020  podľa ŠP na I. a II. 

stupni 

  Bc. Ing. PhD. spolu 

TF 3     3 

 

Tab. 38 Počet vyslaných učiteľov na mobility do zahraničia podľa fakúlt – výučba 

krajina/inštitúcia TF spolu 

Česká republika     

ČZU 1 1 

Poľsko     

UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOLLATAJA W KRAKOWIE  2 2 

University of Agriculture in Krakow 1 2 

SPOLU 4 4 

 

Tab. 39 Počet vyslaných učiteľov na mobility do zahraničia podľa fakúlt – školenie 

krajina/inštitúcia TF Spolu 

Česká republika     

Mendel University in Brno 7 7 

Jihočeská univerzita v č. Budejoviciach 1 1 

ČZU 16 16 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 5 5 

Choťovice, Olomouc 1 1 

University of Defence in Brno 1 1 

Belgicko     

Brusel 1 1 

Bulharsko     

Angel Kanchev University of Ruse 2 2 

Maďarsko     

SzIU Godolle 3 3 

Nemecko     

ATB Potsdam Borning 2 2 

Poľsko     

Koszalin University of Technology 2 2 

University of Agriculture in Krakow 3 3 

University of Life Sciences in Lublin 1 1 

University of Rzesow 1 1 

UTP University of Science and Technology in Bydgoszcz 6 6 

Rusko     

Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI),  Novocherkassk 1 1 

Srbsko     

University of Novi Sad 6 6 

Gymnázium Jana Kollara v Bačskom Petrovci, Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici 1 1 

Španielsko     

Granada, Defoin 1 1 

Madrid 1 1 

Pamplona, AIN 1 1 

Ukrajina     

Lviv Polytechnic National University 3 3 

USA     

ASABE 2 2 

Veľká Británia     
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Dublin, Léargas 1 1 

Londýn 2 2 

SPOLU 71 71 

 

Tab. 40 Počet prijatých učiteľov na mobility zo zahraničia podľa ŠP na I. a II. stupni 

krajiny/fakulty TF 

Česká republika 3 

Grécko 4 

Chorvátsko 4 

Palestína  7 

Poľsko 16 

Srbsko 3 

Turecko 2 

Celkový počet 39 

 

Tab. 41 Zoznam učiteľov prednášajúcich v cudzom jazyku 

Meno Priezvisko Jazyk výučby Predmet výučby 
Výberová 
Prednáška 

Koloman Krištof anglický T15-0138-B Machinery in Agriculture  9 prednášok 

Štefan  Mihina anglický T15-0138-B Machinery in Agriculture  4 prednášky 

Dušan Páleš anglický T15-0070-I Advanced Design Methods celý semester 

Vlasta  Vozárová 
anglický 

T15-0058-I Environmental Physics and 
Eco-energetics 

10 prednášok 

Daniela Kunecová 
anglický 

T15-0058-I Environmental Physics and 
Eco-energetics 

3 prednášky 

Jozef Rédl anglický T15-0071-B Mechanics of Materials  celý semester 

Vlasta  Vozárová anglický T15-0065-B Technical Physics  5 prednášok 

Ľubomír Kubík anglický T15-0065-B Technical Physics  1 prednáška 

Daniela Kunecová anglický T15-0065-B Technical Physics  5 prednášok 

Ján Novák anglický T15-0065-B Technical Physics  2 prednášky 

Zuzana Palková anglický T15-0052-B Introduction to Programming celý semester 

Ľubomír Kubík 
anglický 

T15-0067-B Introduction to Technical 
Physics 

11 prednášok 

Monika Božiková 

anglický 

T15-0067-B Introduction to Technical 
Physics 

2 prednášky 

Štefan  Mihina 

anglický 

T15-0149-B Technology for Farm Animal 
Husbandry  

celý semester 

 

10 INFRAŠTRUKTÚRA VYUŽÍVANÁ NA ZABEZPEČENIE KVALITY 

VZDELÁVANIA 
 

  INFORMAČNÉ SYSTÉMY VO VZDELÁVANÍ  
Vedenie univerzity a aj vedenie fakúlt sa snaží nepretržite o  modernizáciu výučbových priestorov 

rekonštrukciou posluchární, ale v súčasnom období je kladený veľký dôraz na dištančné vzdelávanie, 

na vytvorenie podmienok technických -  ale aj znalostných formou školení. 
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Materiálno-technické zabezpečenie vzdelávacieho procesu na fakultách a celoškolských pracoviskách 

sa snaží univerzita vylepšovať v rámci projektov predkladaných na výzvy štrukturálnych fondov 

Európskej únie. Nákup prístrojov do laboratórií, výpočtovej techniky, softvérov do cvičební, ako aj 

študijnej a odbornej literatúry (knihy, monografie, a pod.) sú financované aj z bežiacich výskumných 

projektov a grantov základných pracovísk. 

Pred  rokmi boli vybavené centrálne posluchárne novou audiovizuálnou technikou. Ide o posluchárne 

A1, Z1, T, CH, A2, Z2, A3, Z3, S, S01, S31, MF24 a Q1. Bola použitá v tej dobe najmodernejšia technika, 

výkonné a kvalitne dataprojektory, jednotne riadenie, ozvučenie a zatemnenie v posluchárniach A2, 

Z2 a CH. Vzhľadom na dobu využívania tejto techniky sme minulý rok nainštalovali nové počítače v 8 

posluchárňach a nainštalovali wifi prípojné body. 

Na  8 LCD panelov umiestnených v priestoroch univerzity ( pred posluchárňou Z1, vo vstupnej hale 

pod aulou, do S pavilóna, do MF pavilón, v budove na Farskej, Tulipánovej,  v knižnici a na ŠD A. 

Bernoláka), sa premietajú informácie potrebné pre študentov a o aktualitách zo života na univerzite.      

V súčasnosti je na SPU 39 počítačových cvičební a  z toho FAPZ-7, TF-14, FEM-7 a 1 laboratórium, 

FZKI-5, FEŠRR-4, FBP-2. a 22 interaktívnych tabúľ, FEM 18, TF-4. Pre podporu študentov so 

špecifickými potrebami - 1 PC pre zdravotne postihnutých na vozíčku a 2 moderné polohovateľné 

Windows terminály vhodné aj pre výškou handicapovaných študentov, resp. študentov na vozíčku. 

Každoročne sa obnovia niektoré počítačové cvičebne, aby sa udržiavala potrebná technická úroveň 

výučby, počítačové cvičebne AS-06, AS-02 a dve ďalšie s podporou fy Ledvance a Lidl.  

Pri výučbe sa využívajú najnovšie softvérové produkty z praxe, ako sú štatistické programy, bankové 

systémy ale aj technické softvéry ako sú Autodesk Revit, AutoCAD, Solidworks, SolidCAM, MathCAD, 

Microsoft Visual Studio, KEIL, TwinCAT, Automation Studio, Delphi, FarmWorks, Agrocom-Class 

a ArcGIS. 

Vo všetkých výučbových priestoroch je možne využiť bezdrôtové (WIFI) pripojenie do počítačovej 

siete. Wifi sieť názvom „eduroam“ je zabezpečená šifrovanou komunikáciou WPA2 a je určená pre 

celú univerzitnú komunitu s pripojením do celého Internetu. Wifi sieť nazvaná WifiGuest je určená 

pre hostí v rámci seminárov a konferencií. Komu takéto pripojenie nestačí, môže využiť 100Mb/s 

alebo 1Gb/s  káblové pripojenie do LAN a do Internetu na pracoviskách, cvičebniach alebo aj v 

ubytovniach SPU v Nitre.  V  prevádzke je aj lokálna sieť na Študentských domovoch, s prívodom 

internetu do každej izby. 

Na SPU je pripojenie do  INTERNETu cez  Slovenskú akademickú dátovú sieť - SANET. Každoročne sa 

podľa potreby zvyšuje rýchlosť tohto pripojenia. V súčasnosti je rýchlosť pripojenia do Internetu 

2x10Gb/s obojsmerne a vyše 90 % všetkých počítačov na univerzite je zapojených do počítačovej 

siete a kabeláž je vybudovaná vo všetkých budovách školy. Budovy areálu univerzity, ako aj všetky 

vzdialené pracoviská  a internáty sú prepojené optickými linkami. Na univerzite sa veľká pozornosť 

venuje rozvoju a funkčnosti celoškolskej siete, internetovým službám, ako aj ochrane dát. Na 

celoškolskej úrovni sú zabezpečované centrálne servery vo virtualizačnom systéme a počítačové 

systémy pre sieťové služby. 

 

Univerzitný informačný systém (ďalej UIS)  

UIS je informačný systém prístupný na adrese is.uniag.sk ako webová aplikácia a pre študentov aj 

v alternatívnej skrátenej forme ako mobilná aplikácia „Moje štúdium“.  

UIS zahrňuje nasledujúce moduly: 

• Štúdium – študijno-administratívny informačný systém - komplexné riadenie ECTS 

kompatibilného štúdia zapájajúc všetkých účastníkov pedagogického procesu na univerzite – 

uchádzačov, študentov, učiteľov, vedúcich katedier, študijné oddelenia a vedúcich 

pracovníkov fakúlt a univerzity, modul prijímacieho konania, e-prihlášky, financovanie 

štúdia, elektronická podpora výuky, študijné materiály, testovanie, vyhodnocovanie, 

https://is.uniag.sk/
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elektronické odovzdávanie prác, evidencia výsledkov, správa študentských domovov - 

ubytovanie, prideľovanie dekrétov na ŠD a klub absolventov. 

• Zahraničné štúdiá evidovanie študijných pobytov zahraničných študentov na univerzite, 

správu zahraničných inštitúcií, dohôd a podnikov pre výjazdy študentov, ktorých pobyty sú 

tiež evidované. 

• Portál verejných informácií - celý rad informácií mimo univerzitu z ostatných 

implementovaných modulov. 

• Osobný manažment - komplexné nástroje pre rozvoj a podporu elektronickej komunikácie 

medzi zamestnancami a študentmi, Poštová schránka, Dokumentový server, Správa úloh, 

Správa blogov, Diskusné fóra.  

• Manažérska nadstavba UIS - informácie pre jednotlivé zložky riadenia univerzity – vedúcich 

katedier, prodekanov a dekanov, prorektorov a rektora univerzity.  

• Veda a výskum - komplexný systém evidencie vedeckovýskumných výsledkov univerzity 

(publikácie, projekty) vrátane podpory tvorby životopisov a interných evaluácií nadväzujúc 

na vedeckovýskumnú podporu doktorandského štúdia. 

• Technológie - riadenie informačných a komunikačných technológií, hlavne správa 

identifikačných kariet, bezkontaktné identifikačné karty, ktoré slúžia nielen ako študentské 

preukazy, ale aj pre povolenie vstupu do niektorých cvičební, niektorých budov na univerzite 

a hlavne na objednávanie, výdaj a okamžité bezhotovostné zaplatenie stravy v univerzitných 

jedálňach a na identifikáciu v knižnici. Preukazy slúžia aj na dokladovanie oprávnenosti 

študentskej zliav na Železniciach Slovenska, ale aj u autobusových dopravcov, sú použiteľné 

aj na bezhotovostnú platbu za mestskú aj medzimestskú dopravu. Preukazy sú pre denných 

študentov vydávané ako plnohodnotné medzinárodné preukazy študentov v organizácii ISIC 

= International  Student Travel Confederation. 

• Modul Technológie rieši aj aplikáciu pre centrálny manažment počítačovej siete, kam patrí 

napr. jednotná správa loginov a účtov na serveroch, správa emailových adries užívateľov 

a aliasov,  správa účtov prístupového systému SALTO ( kľúče pre dvere do budov  a rampy 

pre parkoviská)  a stravovacieho systému Kredit. 

• E-Agenda - automatizáciu a prehľadnosť činností  univerzity.  

• Ochrana osobných údajov – modul zabezpečujúci nariadenie GDPR 

 

Mobilná aplikácia „Moje štúdium“  

( https://www.moje-studium.cz/sk) 

Mobilná aplikácia Moje štúdium umožní študentom spravovať si štúdium, prezrieť si zapísané 

predmety a ich detaily, prihlasovať sa na skúšky, zobraziť si harmonogram akademického roka, 

nahliadnuť do financovania či udelených štipendií, zistiť, kto sú jeho spolužiaci, alebo vybaviť žiadosť 

na študijnom oddelení a mnohé ďalšie funkcie. 

 

E-Learning  LMS MOODLE 

Na  univerzite sa od roku 2005 začalo nasadzovanie  LMS MOODLE (http://moodle.uniag.sk) 

a v súčasnosti je používané všetkými fakultami SPU v Nitre a obsahuje viac ako 100 elektronických 

kurzov pre podporu výučby. Každý rok  sa obnoví systém na najnovšiu verziu Moodle na 

celoškolskom serveri.  

 

 

 

https://www.moje-studium.cz/sk
http://moodle.uniag.sk/
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Integrácia univerzitnej domény na Microsoft 365 – Office 365 

Nové možnosti pre komunikáciu a hlavne e-maily na univerzite prinieslo integrovanie univerzitnej 

domény UNIAG.SK do cloudového systému  Microsoft 365. Systém môžu využívať nielen pedagógovia 

a zamestnanci univerzity, ale aj všetci študenti.  

Výhody Microsoft Office 365: 

- mailová schránka s kapacitou 50GB, s nepretržitou dostupnosťou z ktoréhokoľvek počítača 

alebo mobilného zariadenia, 

- web aplikácie kancelárskeho balíka MS Office - Outlook, Word, Excel, Powerpoint,  

a mnoho ďalších, z ktorých sú  využívane najmä Teams, Stream, Onedrive a Forms, 

- ukladanie, organizovanie a zdieľanie dokumentov a iných súborov v zabezpečenom 

umiestnení v cloude  do 5TB priestoru - One Drive, 

- vytváranie vlastných verejných alebo zdieľaných a privátnych webových sídiel pod adresou 

https://uniag1.sharepoint.com/názov, 

- postupne sa zavádza do výučby a komunikácie medzi študentami a pedagógmi program MS 

Teams a Class Notebook. 

 

MS Teams  

Program, ktorý je využívaný pre distančné vzdelávanie a začal sa masívne používať  od momentu, keď  

v dôsledku pandémie vírového ochorenia Covid 19 nemohli študenti navštevovať univerzitné 

priestory a vzdelávanie prešlo na online cez internet.  

Program umožňuje pracovať v skupinách – tímoch, kde si členovia zdieľajú súbory, videá a prístup 

k integrovaným programom. Samotné tímy sa vytvárajú v UIS pre skupiny študentov a pedagógov pre 

každý predmet, respektíve pre každú rozvrhovú akciu. Tímy umožňujú jednoduché organizovanie 

„mitingov“ – skupinových video hovorov s prezentáciou výukových materiálov. Ďalej tímy umožňujú 

hromadné zadávanie úloh, testov a kvízov študentom a spracovanie, odovzdanie vypracovaných 

zadaní študentami,  automatickú kontrolu termínov a vyhodnotenie a klasifikácia pedagógom.  

Pedagógovia túto možnosť distančného vzdelávania patrične začali využívať vo všetkých predmetoch, 

kde je možné odovzdať študentom takýmto spôsobom informácie, obsah daného predmetu 

a realizovať výučbu na diaľku. Laboratórne a iné praktické cvičenia a samotnú prax je potrebné však 

realizovať prezenčne – hybridné vzdelávanie – spojenie e-learning, on line tradičného vzdelávania 

a prezenčnej formy. 

 

Poznámky: 

Priestorové zabezpečenie výučby, rozvoj IKT vo vzdelávaní, inovácia didaktickej techniky, informačné 

služby. 

   

  ŠTUDIJNÁ LITERATÚRA  
UČEBNICE 

1. Zuzana Hlaváčová: Fyzikálne vlastnosti potravín, 1. vydanie 
2. Pavel Polák, Ján Žitňanský: Integrované systémy riadenia, 1. vydanie 
3. Maroš Korenko, Eva Krčálová, Jan Mareček: Komplexné manažérstvo kvality, 1. vydanie 
4. Marián Bujna, Maroš Korenko: Simulácia výrobných procesov, 1. vydanie 
5. Marian Kučera: Technická mechanika, 1. vydanie 
6. Monika Božiková, Ľubomír Kubík, Peter Hlaváč: Praktická učebnica fyziky pre technikov  

1. diel, 1. vydanie 

7. Monika Božiková a kol.: Multimediálna učebnica fyziky pre technikov 1. diel online 
8. Monika Božiková, Ľubomír Kubík, Peter Hlaváč: Praktická učebnica fyziky pre technikov  
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2. diel, 1. vydanie 

9. Monika Božiková a kol.: Multimediálna učebnica fyziky pre technikov 2. diel, 1. vydanie online 
10. Juraj Rusnák, Milan Kadnár: Časti strojov, 1. vydanie 
11. Martin Olejár a kol.: Riadenie pohonov prostredníctvom PLC, 3. nezmenené vydanie 
12. Stanislav Paulovič, Bohumír Brachtýr, Vladimír Cviklovič: Základy elektrotechniky,  

4. nezmenené vydanie 

13. Ivan Vitázek, Zdenko Tkáč: Teplotechnika a hydrotechnika, 1. vydanie 
14. Jozef Rédl: Pružnosť a pevnosť, 1. vydanie 
15. Martin Olejár, Vladimír Cviklovič: Aplikačné programovanie, 1. vydanie 

 

MONOGRAFIE 

1. Ján Jobbágy, Henrich Bleho: Vplyv vstupných parametrov nastavenia mikropostrekovačov na 
výslednú kvalitu práce, 1. vydanie 

2. Marian Kučera: Vývoj zariadenia a experimentálne skúšky v podmienkach náhodného zaťaženia, 
1. vydanie 

3. Zuzana Hlaváčová: Využitie elektrických vlastností vybraných potravín a poľnohospodárskych 
materiálov, 1. vydanie 

4. Ján Jobbágy, Norbert Michlian: Vplyv vstupných parametrov širokozáberovej závlahovej techniky 
na výslednú kvalitu práce, 1. vydanie 

 

SKRIPTÁ 

1. Maroš Korenko a kol.: Základy strojárskych technológií, 3. nezmenené vydanie 
2. Marek Angelovič, Ján Jobbágy, Pavol Findura: Technika v biosystémoch, 2. upravené vydanie  
3. Ján Žitňanský, Pavel Polák: Metrológia v riadení kvality, 1. vydanie 
4. Koloman Krištof a kol.: Technika v agrokomplexe, 1. vydanie 

 

OSTATNÁ ODPORÚČANÁ LITERATÚRA 

1. Ján Kosiba, Vlasta Vozárová: Študijná príručka 2019/2020, 1. vydanie 
 

Tab. 42 Prehľad o počte vydaných titulov od 1.9.2018 do 31.8.2019 

 FAPZ FBP FEM FEŠRR FZKI TF Ostatné Spolu 

Učebnice 6 3 8  3 1 15 -- 36 

Monografie 7 2 4 2 1 4 1 21 

Skriptá 10 11 6 12 9 4 -- 52 

Ostatná odb. 
lit. 

1 3 6 3 3 1 6 23 

Spolu 24 19 24 20 14 24 7 132 

 

  KNIŽNIČNÉ SLUŽBY  
Knižničné služby 

Knižničné služby pre študentov majú dlhodobo nemennú štruktúru, mení sa však ich forma. 

Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU študentom ponúka najmä: 

- výpožičky študijnej a odbornej literatúry, e-výpožičky, 

- prístup k licencovaným elektronickým zdrojom (databázam), 
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- kvalitný priestor na štúdium a prácu s literatúrou, vrátane technických zariadení (počítače, 

skenery, kopírky), 

- konzultácie, poradenstvo zamerané na prácu s informáciami, vrátane rešeršnej služby,  

- informačné vzdelávanie. 

Podiel študentov SPU, ktorí sú aktívnymi čitateľmi knižnice, t. j. požičiavajú si knihy, predstavoval 

v hodnotenom období cca 45 % z celkového počtu študentov SPU.  Mnohí ďalší študenti využívali jej 

služby bez registrácie, sú to najmä služby čitárne, prístup k databázam,   virtuálna študovňa 

a digitálna knižnica. 

V roku 2019 urobila knižnica prieskum zameraný na postoje študentov SPU k e-knihám  a používanie 

informačných zdrojov. Počet respondentov bol  504, išlo o študentov všetkých stupňov štúdia a zo 

všetkých fakúlt.  54 % študentov uviedlo, že pre štúdium preferuje tlačené učebnice a skriptá, 27 % e-

učebnice a e-skriptá, 19 % nerobí rozdiel medzi literatúrou v tlačenej či elektronickej forme. Začiatok 

roka 2020 však priniesol zásadné zmeny potrieb z dôvodu opatrení proti šíreniu koronavírusu. 

Záujem o e-skriptá a e-učebnice extrémne vzrástol a knižnica nedokázala ponúknuť študijnú 

literatúru v online forme do takej miery, aby to splnilo ich očakávania. Dôvody neboli technické, ale 

najmä autorsko-právne.  

Študijná literatúra v online forme je dostupná prostredníctvom: 

- virtuálnej študovne – publikácie s kontrolovaným prístupom (softvér MediaInfo), 

- digitálnej knižnice – voľne dostupné publikácie, prístupné bez obmedzení, 

- služby Flexibooks – e-výpožičky (sprostredkovanie komerčnej služby). 

 

Nákup študijnej literatúry v tlačenej forme sa realizuje s ohľadom na požiadavky študentov. Sleduje 

sa záujem o jednotlivé tituly a v prípade potreby sa zvyšuje počet exemplárov. Aj po vypožičaní 

všetkých voľných exemplárov učebníc a skrípt sú dva exempláre k dispozícii v študovniach.  

Používateľské priestory knižnice sú moderné a komfortné a predstavujú približne 1 800 m2. 

Študentom slúži veľká univerzálna študovňa s kapacitou 98 študijných miest a samostatnou 

miestnosťou vyčlenenou na skupinové štúdium a menšia čitáreň s kapacitou 22 študijných miest. 

V knižnici môžu využívať počítače, skenery, multifunkčné zariadenia, spolu s podporou pre riešenie 

prípadných problémov. Jej personál zabezpečuje poradenstvo zamerané na vyhľadávanie 

a spracovanie literatúry pre seminárne, či záverečné práce. Ako reakcia na obmedzenia z dôvodu 

pandémia sa toto poradenstvo poskytovalo online, čo malo pozitívny ohlas. Na komunikáciu so 

študentmi sa využívajú aj sociálne siete. 

Študenti majú zabezpečený prístup k licencovaným databázam z domu, vďaka vzdialenému prístupu. 

Ponuka plnotextových databáz zahŕňa:  

• GALE Cengage,  

• Science Direct, 

• Wiley Online Libary, 

• SpringerLINK, 

• KNOVEL Library 

• ProQuest a ProQuest E-book Central, kolekciu Business and Economics 

 

Priebežne sa modernizuje a aktualizuje obsah informačného vzdelávania. V spolupráci s vyučujúcimi 

knižnica poskytuje pre študentov prednášky, semináre a cvičenia so zameraním na problematiku 

vyhľadávania literatúry, citovania, publikačnej etiky a kritického hodnotenia kvality informácií. 
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11 SOCIÁLNE, ŠPORTOVÉ A KULTÚRNE ZABEZPEČENIA PRE ŠTUDENTOV A 

UČITEĽOV 

 UBYTOVACIE KAPACITY   
V roku 2019  pridelených študentom spolu 2077 ubytovaní .Samotné ubytovanie študentov bolo spracované 

podľa Zásad prideľovania ubytovania v ŠD Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Študenti si cez UIS 

podávali elektronické žiadosti o ubytovanie v študentských domovoch a tí, ktorí ubytovanie dostali, mali 

možnosť sa ubytovať na ŠD podľa vlastného výberu s uprednostnením tých, ktorí dosiahli lepšie študijné 

výsledky. Pre ubytovanie študentov je UIS momentálne veľkým prínosom. Pri prideľovaní ubytovania sa 

zaviedla transparentnosť, aj študenti prijatí do prvých ročníkov si cez  e-návratku podávali žiadosť o ubytovanie. 

Po uzatvorení podávania žiadostí o ubytovanie, každý študent vedel či má pridelené ubytovanie alebo nie. 

V prípade, že ubytovanie mal pridelené, mohol si vybrať konkrétnu izbu na konkrétnom internáte. Týmto 

spôsobom ubytovávania sa odbúrala značná administratívna činnosť, časová tieseň a taktiež náklady na 

poštovné a materiál na vystavovanie písomných rozhodnutí o ubytovaní. Taktiež cez UIS sa sprehľadnili platby 

za ubytovanie a komunikácia so študentmi.  

 

Ukazovatele: 

Tab. 43 Počet žiadostí o ubytovanie 

Fakulta Podané žiadosti Pridelené ubytovanie v študentskom domove 

Počet % z celkového 
počtu žiadostí 

počet z toho muži za 
fakultu 

z toho ženy za 
fakultu 

 FAPZ 536           25,8 536 219 317 

 FBP 402           19,4 402 92 310 

 FEM 590           28,3 590 185             405 

 FEŠRR 114             5,8 114 40               74 

 FZKI 181             8,6             181 71 110 

 TF 254 12,1 254 245                9 

 Celkom 2077 100 2077 852 1225 

 

Tab. 44 Počet ubytovaných študentov podľa fakúlt  k 31.12.2019 

Fakulta Muži Ženy Spolu 

FAPZ 214 312 526 

FEM 183 402 585 

TF 236 9 245 

FBP 91 301 392 

FEŠRR 39 71 110 

FZKI 68 107 175 

S p o l u :                     831 1202 2033 

 

 

 ŠPORTOVO-REKREAČNÉ ZÁZEMIE UNIVERZITY  
Univerzitný život nie je len tvrdá práca, nie sú to len učebnice a prednášky, semináre a skúšky. 

Univerzitný život je tiež o vytváraní nového prostredia pre seba, o raste a príprave na novú kariéru a 

nadviazanie spojení so spolužiakmi a učiteľmi prostredníctvom voľnočasových aktivít. Šport a 

pohybová rekreácia sú hodnotnou súčasťou celkovej študentskej skúsenosti na SPU.  
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Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre prostredníctvom Centra univerzitného športu vytvára 

podmienky a podporuje poskytovanie športových, pohybovo rekreačných skúseností, aktívnej 

rekreácie študentov aj zamestnancov SPU. 

  

12 PODPORNÉ SLUŽBY PRI DOSAHOVANÍ VZDELÁVACÍCH CIEĽOV  
Študenti počas štúdia majú možnosť získať rôzne druhy štipendií: sociálne, motivačné (prospechové 

a mimoriadne) a odborové. 

V akademickom roku 2019/20 pôsobili ako študijní poradcovia: 
I. st.  
1. r. pre študijné programy KBB, VAB DF Ing. Pavel Polák, PhD.  
pre ostatné študijné programy DF Ing. Ladislav Tóth, PhD. 
DKF Ing. Miroslav Mojžiš, PhD. 
2. r. pre študijné programy KBB, VAB DF Ing. Róbert Drlička, PhD. 
pre ostatné študijné programy DF doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD. 
 EF Ing. Koloman Krištof, PhD. 
3. r. pre študijné programy KBB, VAB DF doc. Ing. Ján Žitňanský, PhD. 
ostatné študijné programy DF Mgr. Peter Hlaváč, PhD. 
EF doc. Ing. Miroslav Žitňák, PhD. 
4. r. pre študijné programy KBB, RSB EF Ing. Stanislav Paulovič, PhD. 
II. st. 1. r. pre študijné programy KBI DF Ing. František Tóth, PhD. 
pre ostatné študijné programy DF Ing. Štefan Boďo, PhD. 
DKF Ing. Stanislav Paulovič,PhD.  
pre študijné programy KBI DF Ing. Dušan Páleš, PhD. 
ostatné študijné programy DF Ing. Oľga Urbanovičová, PhD. 
Ing. Juraj Tulík, PhD. 
3. r. pre všetky študijné programy EŠ Ing. Tímea Szabóová, PhD.  

 

 

 PODPORA ŠTUDENTOV SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI  
 Smernica – postupy Hodnotenie študentov so špecifickými potrebami  
 
Od 28.4.2020 je v platnosti nová Smernica č. 2/2020 Zabezpečenie všeobecne prístupného 
akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami na SPU v Nitre.  
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre v súlade s § 100 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhlášky 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 458/2012 Z.z. o minimálnych 
nárokoch študenta so špecifickými potrebami vytvára všeobecne prístupné akademické prostredie a 
zodpovedajúce podmienky štúdia pre študentov so špecifickými potrebami bez znižovania 
požiadaviek na ich študijný výkon.  
Primerané úpravy a podporné služby slúžia na kompenzáciu dôsledkov zdravotného znevýhodnenia 
a/alebo poruchy učenia a na kompenzáciu dôsledkov bariér akademického prostredia. Ich potreba a 
rozsah sa posudzuje na individuálnom základe, zohľadňujúc vždy špecifické potreby konkrétneho 
študenta, charakter študijného programu, aktuálne podmienky a požiadavky na štúdium, dostupnosť 
a efektívnosť využitia kompenzačných pomôcok a asistenčných technológií.  
Študent, ktorý sa z dôvodu svojich špecifických potrieb bude pri štúdiu na SPU uchádzať o primerané 
úpravy, podporné služby a/alebo akúkoľvek kompenzáciu, podáva univerzitnému koordinátorovi SPU 
písomnú žiadosť o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami a absolvuje vstupný 
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pohovor. Povinnou prílohou žiadosti o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami 
sú: súhlas s vyhodnotením špecifických potrieb: 

a) súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov, 
b) potvrdenie o zdravotnom znevýhodnení a/alebo potvrdenie o poruchách učenia, 
c) lekárske vysvedčenie nie staršie ako tri mesiace, ktorým je lekársky nález, správa o priebehu 

a vývoji choroby a zdravotného postihnutia alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie, alebo v 
prípade poruchy učenia alebo komunikácie, vyjadrenie psychológa, logopéda, školského 
psychológa, školského logopéda alebo špeciálneho pedagóga (alebo iného registrovaného 
subjektu príslušnej odbornej spôsobilosti. 

 
Vstupný pohovor prebieha individuálne, na základe dohody so študentom, ktorý sa uchádza 
o primerané úpravy, podporné služby a/alebo akúkoľvek kompenzáciu dôsledkov bariér 
akademického prostredia. Súčasťou vstupného pohovoru sú informácie o:  

a) zdravotnom stave,  
b) doterajšom štúdiu alebo zamestnaní (absolvovaná stredná škola, odbor, resp. ďalšie 

vzdelávanie, pracovné skúsenosti, brigády...),  
c) obmedzeniach týkajúcich sa štúdia, schopnosti sebaobsluhy, potrebe osobnej asistencie 

a iné, 
d) potrebe zabezpečenia podporných technológií,  
e) bývaní (požiadavky na ubytovanie, bezbariérovosť, samostatné ubytovanie, potreba 

zabezpečenia ubytovania v študentskom domove aj pre rodinného príslušníka, či osobného 
asistenta a podobne), 

f) úrovni práce s počítačom a zvládania IKT,  
g) iných relevantných údajoch (osobitné zvyky, potreby, prekážky).  

 
Študenti všetkých ročníkov podávajú žiadosť o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými 
potrebami v termíne, v ktorom prebieha zápis na štúdium, alebo najneskôr do 5 pracovných dní odo 
dňa zápisu.  Žiadosť možno podať aj v ktorejkoľvek fáze počas štúdia, priznanie primeraných úprav a 
podporných služieb však nemá spätnú platnosť, závisí od vyhodnotenia špecifických potrieb študenta 
a podlieha schváleniu dekana.  
Univerzitný koordinátor v spolupráci s fakultnými koordinátormi vyhodnotí špecifické potreby 
študenta a vypracuje návrh primeraných úprav a podporných služieb. V prípade potreby je študent 
povinný dostaviť sa na individuálnu konzultáciu. Univerzitný koordinátor posunie vyhodnotenú 
žiadosť a návrh príslušnému fakultnému koordinátorovi, ktorý sprevádza študenta počas celého 
štúdia – pomáha študentovi so špecifickými potrebami pri kontakte s pedagógmi, napr. pri tvorbe 
rozvrhu, pri získavaní prístupnej študijnej literatúry, pri dohode o vhodných formách komunikácie a 
podobne.  
O zaradení do evidencie študentov so špecifickými potrebami a priznaní primeraných úprav a 
podporných služieb na základe návrhu primeraných úprav a podporných služieb rozhoduje dekan 
príslušnej fakulty SPU. Rozhodnutie o zaradení do evidencie študentov so špecifickými potrebami a 
priznaní primeraných úprav a podporných služieb obdrží študent, na vedomie ho dostane univerzitný 
a fakultný koordinátor a študijné oddelenie príslušnej fakulty SPU. Fakultný koordinátor zabezpečí 
prenos informácií na konkrétne katedry. Študent so špecifickými potrebami sa rozhodnutím preukáže 
každému učiteľovi na začiatku semestra, resp. podľa potreby. 
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 SOCIÁLNE A MOTIVAČNÉ ŠTIPENDIÁ  
 

Ukazovatele: 

Tab. 45 Sociálne štipendiá v akad. r. 2019/20 

Mesiace 
TF 

Počet štipendií Vyplatená suma v € 

9 11 2 450 

10 14 2 810 

11 16 3 185 

12 16 3 185 

1 16 3 185 

2 16 3 185 

3 16 3 185 

4 16 3 185 

5 16 3 185 

6 16 3 185 

7 4 600 

8 3 570 

suma 160 31 910 

  priemer za 10 mesiacov 

  16 3 191 

      

  priemer za 12 mesiacov (september - august) 

  13,3 2 659,167 

 

Tab. 46 Motivačné štipendiá 

Mesiace 
TF 

Počet štipendií Vyplatená suma v € 

9   

10   

11   

12 6 3 100 

1   

2   

3 70 35 000 

4 3 800 

5 9 4 500 

6 1 700 

7   

8   

Suma 89 44 100 

 

Celková výška vyplatených motivačných štipendií pre vybrané študijné odbory pre študentov TF 

a akademickom roku 2019/2020 predstavuje výšku 170 820 €. Motivačné štipendiá za vynikajúce 

plnenie študijných povinností bolo vyplatené 89 študentom, čo predstavuje sumu 44 100 €. 
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13 CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE A DOPLNKOVÉ FORMY VZDELÁVANIA 
 

 UNIVERZITA TRETIEHO VEKU  
 

TF v akademickom roku 2019/2020 neponúkala kury v rámci Univerzity tretieho veku. 

 

 MBA ŠTÚDIUM  
TF v akademickom roku 2019/2020 nemala akreditované MBA štúdium. 

 

 KURZY CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA  
 

TF v akademickom roku 2019/2020 neponúkala kurzy v rámci celoživotného vzdelávania. 

 

14 PROPAGÁCIA VZDELÁVANIA NA TECHNICKEJ FAKULTE 
 

TF v priebehu akademického roka zriadilo internetovú stránku www.studujtechniku.sk, ktorá slúži pre 

uchádzačov o štúdium na fakulte. V ak. roku 2019/20 bol organizovaný Deň otvorených dverí 

v priestoroch fakulty dňa 13.02.2020 a v priestoroch obchodného domu Mlyny dňa 23.01.2020. 

Pracovníci fakulty sa zúčastnili na propagácií možnosti štúdia na veľtrhoch Gaudeamus v Nitre 

a Bratislave, na veľtrhu vzdelávania v Trenčíne Vysokoškolák 2019 a na veľtrhoch Kam na vysokú 

v Nitre, Banskej Bystrici, Žiline, Trnave, Prešove a Košiciach.  

15 VÝSLEDKY HODNOTENIA VZDELÁVACIEHO PROCESU ZA AKADEMICKÝ 

ROK 2019/2020 A ZÁVERY  
 

V predloženej Správe o vzdelávacej činnosti na Technickej fakulte za akademický rok 2019/20 je 

doložený komplexný prehľad o všetkých aktivitách súvisiacich so vzdelávaním na fakulte.  

Medzi silné stránky fakulty môžeme zaradiť 

− stabilné a vysoko kvalifikované personálne obsadenie v oblastiach, ktorými sa TF zaoberá, 
− celoslovenská pôsobnosť, multiregionálne zloženie študentov,  
− entuziazmus a obetavosť významného počtu akademických zamestnancov, 
− priateľský a ústretový prístup pedagógov ku študentom bez znižovania nárokov na úroveň 

požadovaných poznatkov, 
− schopnosť pracovníkov operatívne riešiť všetky vzniknuté organizačné a technické problémy 

v oblasti výučby, 
− úplnosť a komplexnosť študijných programov, perspektívne študijné programy vytvárajúce 

podmienky pre aktuálny a preferovaný výskum, 
− akreditácia a kvalita štúdia, 
− akreditovaný študijný program zameraný na automobilový priemysel (Výrobné technológie pre 

automobilový priemysel), študijný program ponúkaný v anglickom jazyku (Obchodovanie 
a podnikanie s technikou), novo akreditovaný študijný program na I. a II. stupni štúdia 
(Manažérstvo prevádzky techniky), 

http://www.studujtechniku.sk/
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− získaná akreditácia študijného programu riadiace systémy vo výrobnej technike (I. a II. stupeň) 
EUR ACE,   

− jasne definovaný obsah predmetov, vzdelávacie výstupy a požiadavky ku skúške  
v predmetoch zabezpečovaných TF SPU v Nitre, 

− popularizácia našich ŠP na stredných školách, DOD a veľtrhoch vzdelávania, 
− podpora výučby prostredníctvom zaraďovania aktuálnych poznatkov a informácií, týkajúcich sa 

inovácií techniky a technologických postupov na základe spolupráce s praxou, 
− prepojenie výskumu a pedagogického procesu prácou študentov súvisiacou s riešeným 

výskumom, moderná snímacia a vyhodnocovacia technika na väčšine pracoviskách TF, 
vyhodnocovanie experimentálnych meraní prostredníctvom výpočtovej techniky, 

− modernizácia väčšiny laboratórnych priestorov na zabezpečenie vzdelávacieho procesu,  
− aktívna spolupráca s bývalými absolventmi, 
− postavenie absolventov na trhu práce, nízky podiel nezamestnaných absolventov,  
− dlhoročné zahraničné kontakty a medzinárodná spolupráca v profilových oblastiach, 
− história a tradícia TF, 
− aktivity študentov v oblasti vedy (ŠVK, konferencie mladých vedeckých pracovníkov). 

Slabé stránky 

− slabé vedomostné základy študentov prichádzajúcich zo stredných škôl, 
− veľký počet predmetov vyučovaných jednotlivými učiteľmi na niektorých katedrách a malý počet 

študentov študujúcich tieto predmety,  
− nízky počet študijných programov alebo predmetov v inom ako slovenskom jazyku, jazyková 

bariéra študentov pre komunikáciu s univerzitami v EÚ a mobility, 
− v letných mesiacoch zvýšená teplota v priestoroch budovy MF, ktorá spôsobuje zhoršenie 

pracovných podmienok a hygieny práce, narušenie vyučovacieho procesu. 
Príležitosti 

- strojárska výroba pre automobilový priemysel na slovenskom trhu, automobilový závod Jaguar 
Land Rover, 

- rozšírenie špecializovaného celoživotného vzdelávania, 
- možnosť vzniku excelentných pracovísk financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ, 
- záujem regiónu o rozvoj v oblasti vzdelávania a výskumu. 
Ohrozenia 

- zníženie úrovne vedomostí absolventov stredných škôl, 
- nízka úroveň finančného ohodnotenia a postavenia vysokoškolských učiteľov a doktorandov 

v akademickom prostredí, nízke ohodnotenie nepedagogických pracovníkov, 
- vysoký počet vysokých škôl na Slovensku, 
- pokles populácie, ktorá bude v najbližších rokoch nastupovať na univerzitné štúdium, finančná 

motivácia a legislatívne podmienky pracovného zaradenia doktorandov, 
- zdĺhavý postup subjektov, ktoré sa podieľajú na schvaľovaní študijných programov.    
 

Návrh opatrení (v súlade s aktuálnymi úlohami v oblasti vzdelávania na SPU v Nitre) 

- prehodnotiť pedagogickú dokumentáciu existujúcich predmetov s cieľom znížiť percento 
študentov, ktorí nemali predpísaným spôsobom ukončené povinné, povinne voliteľné a výberové 
predmety v súhrnnej výške 12 kreditov 
zodpovední: vedúci katedier a zodpovední za predmety 
termín: priebežne 

- upraviť obsahovú náplň predmetov s ohľadom na stupeň štúdia 
zodpovední: vedúci katedier a zodpovední za predmety 
termín: priebežne 
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- pripraviť pedagogické dokumentácie nových predmetov, ktoré bude fakulta ponúkať 
v študijných programoch od ak. roka 2020/21 vložiť podrobný obsah predmetu, resp. tematické 
celky predmetu do UIS v SJ a v AJ  
zodpovední: vedúci katedier a zodpovední za predmety 
termín: priebežne 

- zvýšiť počet prednášok odborníkov z praxe predovšetkým v povinných predmetoch 
a informovať študentov o výberových prednáškach odborníkov z praxe 
zodpovední: vedúci katedier a zodpovední za predmety 
termín: priebežne 

- vytvárať podmienky pre realizáciu spoločných študijných programov s inými univerzitami doma 
a v zahraničí  
zodpovední: dekan, prodekani pre I., II., III. stupeň štúdia, vedúci katedier 

- zvyšovať aktivitu študijných poradcov, ktorí musia byť v bezprostrednom kontakte so študentmi 
a v spolupráci so študijným oddelením, ale aj gestorskými katedrami študentom poskytnúť účinnú 
poradenskú službu pri zostavovaní ich konkrétnych študijných plánov,  
zodpovedný: prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť 
termín: úloha trvalá 

- venovať pozornosť príprave študentov na ŠVK v priebehu semestrálnej praxe (bakalárskej resp. 
diplomovej), v rámci ŠVK vytvoriť jednu komisiu pre študentov zo stredných škôl 
zodpovední: prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť, vedúci katedier 

- naďalej zvyšovať nároky na individuálnu prácu študentov a na samoštúdium počas semestra, na 
prezentáciu vlastných prác a projektov s dôrazom na širšie využívanie odbornej literatúry, hlavne 
zahraničnej   
zodpovední: vedúci katedier a vedúci záverečných prác 

termín: úloha trvalá 

- venovať neustálu pozornosť príprave a vydávaniu študijnej literatúry, vyhodnotiť edičný plán 
za rok 2020  
zodpovední: prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť, Edičná komisia, vedúci katedier 

termín: úloha trvalá 

- venovať väčšiu pozornosť ďalšiemu vzdelávaniu, získať z praxe námety na špecializované kurzy 
a školiť pracovníkov strojárskych i poľnohospodárskych podnikov 
zodpovední: dekan, prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť, vedúci katedier 

- zorganizovať zasadnutia profesijnej rady pre odbor strojárstvo, komisií pre jednotlivé študijné 
programy, konzultovať  obsah študijných plánov 
zodpovední: dekan, prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť, predsedovia Komisií pre študijné 

programy, univerzitný koordinátor pre hodnotenie kvality vzdelávania 

termín: priebežne 

- organizovať stretnutia rád kvality pre jednotlivé študijné programy 

- vytvorenie hodnotenia kvality vzdelávania pre jednotlivé študijné programy 

- realizovať závery hodnotenia štátnych skúšok a odporúčania predsedov komisií pre štátne 
skúšky v pedagogickej práci na TF 
zodpovední: vedúci katedier, vedúci bakalárskych a diplomových prác 

termín: priebežne  

- zaslať informácie na všetky stredné školy a osobne propagovať, zorganizovať DOD podľa 
možnosti pri dodržaní opatrení proti šíreniu COVID-19 - možnosti štúdia na fakulte, aktívny 
marketing  
zodpovední: dekan, prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť 

termín: priebežne 

- zvyšovať aktivity pedagogických zamestnancov na predkladanie žiadostí o dotácie na nové 
projekty KEGA a medzinárodné vzdelávacie programy 
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zodpovední: vedúci katedier 

termín: priebežne, podľa zverejnenej výzvy  

- príprava podkladov pre vytvorenie Vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokej školy 

zodpovední: prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť, koordinátor kvality na TF 

termín: priebežne 

- príprava podkladov pre akreditáciu študijných programov  

zodpovedný: prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť 

 

termín: priebežne 

- neustálu pozornosť venovať dodržiavaniu Smernice 1/2013, ktorou sa definuje systém opatrení 
na zvýšenie kvality vzdelávania v študijných programoch na TF, ako aj Smernicu 2/2013, ktorou 
sa definuje systém opatrení na odstránenie informačnej nerovnosti v študijných programoch na 
TF  
zodpovední: dekan, prodekani, vedúci katedier, garanti študijných programov, garanti 

predmetov, vedúci záverečných prác, garant praxe 

termín: úloha trvalá 

 


