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1 Úvod 

Výchovno-vzdelávacia činnosť na Technickej fakulte Slovenskej poľnohospodárskej 

univerzity v Nitre (ďalej „TF“) patrí k prioritným aktivitám a ďalšie zvyšovanie kvality 

vzdelávania závisí od dôsledného hodnotenia dosiahnutých výsledkov. V akademickom roku 

2021/2022 sa štúdium na Technickej fakulte uskutočňovalo podľa zásad Študijného poriadku 

SPU v Nitre, Vykonávacieho predpisu k Študijnému poriadku SPU v Nitre a v súlade 

s akreditovanými študijným programami. 

V akademickom roku 2021/2022 pandémia COVID-19 negatívne ovplyvnila vyučovací proces 

na Technickej fakulte. Začiatok zimného semestra začal kombinovanou metódou kontaktnej 

výučby a online výučby, ale v priebehu semestra sa výučba realizovala výlučne online 

spôsobom. V letnom semestri boli zo strany štátnych orgánov ukončené protipandemické 

opatrenia a výučba sa realizovala kombinovanou metódou, prednáška v online forme a cvičenia 

kontaktnou výučbou. Priebeh štátnych skúšok už nebol obmedzený protipandemickými 

opatreniami. 

V priebehu akademického roku 2021/2022 sa implementovala politika kvality vzdelávacieho 

procesu na fakulte. Boli zriadené programové komisie pre súbeh študijných programov, ktoré 

začali svoju činnosť v priebehu zimného semestra. Bolo zriadených celkom 5 programových 

komisií pre súbeh študijných programov:  

- Komisia pre súbeh študijných programov automobilová doprava, automobilové 

dopravné systémy a dopravné stroje a zariadenia (predseda prof. Ing. Zdenko Tkáč, 

PhD.),  

- Komisia pre súbeh študijných programov kvalita a bezpečnosť vo výrobných 

technológiách a výrobné technológie (predseda prof. Ing. Jan Valíček, Ph.D.),  

- Komisia pre súbeh študijných programov riadiace systémy vo výrobnej technike 

(predsedníčka prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.),  

- Komisia pre súbeh študijných programov obchodovanie a podnikanie s technikou a 

technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby (predseda prof. Ing. Pavol Findura, 

PhD.), 

- Komisia pre študijný program výrobné technológie pre automobilový priemysel 

(predseda doc. Ing. Milan Kadnár, PhD.). 

 

 

https://tf.uniag.sk/sk/komisia-pre-subeh-studijnych-programov-automobilova-doprava-automobilove-dopravne-systemy-a-dopravne-stroje-a-zariadenia/
https://tf.uniag.sk/sk/komisia-pre-subeh-studijnych-programov-automobilova-doprava-automobilove-dopravne-systemy-a-dopravne-stroje-a-zariadenia/
https://tf.uniag.sk/sk/komisia-pre-subeh-studijnych-programov-kvalita-a-bezpecnost-vo-vyrobnych-technologiach-a-vyrobne-technologie/
https://tf.uniag.sk/sk/komisia-pre-subeh-studijnych-programov-kvalita-a-bezpecnost-vo-vyrobnych-technologiach-a-vyrobne-technologie/
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2 Vyhodnotenie plnenia úloh (uznesení, opatrení) zo Správy 

o výsledkoch vzdelávacej činnosti na Technickej fakulte SPU 

v Nitre v akademickom roku 2020/2021 

- 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: zástupcovia vedúcich ústavov a zodpovední za predmety 

Termín: priebežne 

Ukazovateľ: čiastočne splnená 

- Upraviť obsahovú náplň predmetov s ohľadom na stupeň štúdia. 

Zodpovední: zástupcovia vedúcich ústavov a zodpovední za predmety 

Termín: priebežne 

Ukazovateľ: čiastočne splnená 

- Pripraviť pedagogické dokumentácie nových predmetov, ktoré bude fakulta ponúkať 

v študijných programoch od ak. roka 2021/22. Vložiť podrobný obsah predmetu, resp. 

tematické celky predmetu do UIS v SJ a v AJ, v súčinnosti s novými požiadavkami pre 

zosúladenie študijných programov a s Metodikou na vyhodnocovanie štandardov SAAVŠ. 

Zodpovední: zástupcovia vedúcich ústavov a zodpovední za predmety 

Termín: priebežne 

Ukazovateľ: splnená 

- Zvýšiť počet prednášok odborníkov z praxe predovšetkým v povinných predmetoch 

a informovať študentov o výberových prednáškach odborníkov z praxe. 

Zodpovední: vedúci ústavov a zodpovední za predmety 

Termín: priebežne 

Ukazovateľ: splnená 

- Vytvárať podmienky pre realizáciu spoločných študijných programov s inými 

univerzitami doma a v zahraničí.  

Zodpovední: dekan, prodekani pre I., II., III. stupeň štúdia 

Termín: priebežne 

Ukazovateľ: nesplnená 

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: čiastočne splnená 

- 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 

Termín: priebežne 

Ukazovateľ: splnená 

- 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: zástupcovia vedúcich ústavov a vedúci záverečných prác 

Termín: úloha trvalá 

Ukazovateľ: splnená 
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- 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, zástupcovia vedúcich 

ústavov 

Termín:  

Ukazovateľ: 

- Zorganizovať zasadnutia komisií pre jednotlivé študijné programy, konzultovať  

obsah študijných plánov. 

Zodpovední: dekan, prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť, predsedovia Komisií pre 

študijné programy 

Termín: priebežne 

Ukazovateľ: splnená 

- Vytvorenie hodnotenia kvality vzdelávania pre jednotlivé študijné programy. 

Zodpovední:  

Termín:  

Ukazovateľ: splnená 

- Realizovať závery hodnotenia štátnych skúšok a odporúčania predsedov komisií pre 

štátne skúšky v pedagogickej práci na TF. 

Zodpovední: predsedovia štátnicových komisií, vedúci bakalárskych a diplomových prác 

Termín: priebežne  

Ukazovateľ: splnená 

- 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 

Ukazovateľ: splnená 

- Zvyšovať aktivity pedagogických zamestnancov na predkladanie žiadostí o dotácie na 

nové projekty KEGA a medzinárodné vzdelávacie programy. 

Zodpovední: vedúci ústavov 

Termín: priebežne, podľa zverejnenej výzvy  

Ukazovateľ: splnená 

- Dodržiavanie a zavádzanie do praxe údaje uvedené vo Vnútornom systéme 

zabezpečovania kvality SPU v Nitre, v Metodickom pokyne 1/2021 – pre návrh, 

schvaľovanie, úpravu a zrušenie študijného programu. 

Zodpovední: prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť, predsedovia programových 

komisií študijných programov 

Termín: priebežne 

Ukazovateľ: splnená 

- Príprava podkladov pre zosúladenie študijných programov s Metodikou na 

vyhodnocovanie štandardou SAAVŠ. 

Zodpovední: dekan, prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť, predsedovia 

programových komisií študijných programov 

Termín: priebežne 

Ukazovateľ: splnená 
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3 Politiky na zabezpečenie kvality vzdelávania na SPU v Nitre 

Hlavnou úlohou a poslaním Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (ďalej 

„univerzita“ alebo „SPU“) je poskytovanie kvalitného vysokoškolského vzdelávania a tvorivé 

vedecké bádanie v rámci európskeho priestoru. Cieľom vzdelávacej činnosti je príprava 

konkurencieschopného absolventa, ktorého poznatky, vedomosti a zručnosti sú na úrovni 

súčasného vedeckého poznania, a ktorý sa uplatní na trhu práce. SPU poskytuje, organizuje a 

zabezpečuje vzdelávanie v akreditovaných študijných programoch bakalárskeho, inžinierskeho 

a doktorandského stupňa štúdia a v programoch celoživotného vzdelávania. Má priznané práva 

na habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov. Svojím vedeckým a vzdelávacím 

zameraním je jedinou univerzitou v SR (v rámci unikátnych študijných odborov a realizovaných 

študijných programov), ktorá má na zreteli najmä ďalšie smerovanie slovenského 

poľnohospodárstva a rozvoj vidieka. V rámci kvality SPU v Nitre začala s intenzívnou 

implementáciou štandardov pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského 

vzdelávania, ktoré vstúpili do platnosti od 1. septembra 2020. V zmysle zabezpečovania kvality 

bola vytvorená Rada kvality, ako výkonný a rozhodovací orgán,  ktorej súčasťou  sú okrem 

interných kapacít aj externé zainteresované strany a študenti, ktorí budú dohliadať na kontrolu 

kvality vzdelávania  v rámci interného systému kvality vzdelávania, vedy a výskumu na 

univerzite. 

Rada pre vnútorný systém má nasledovné právomoci a zodpovednosť:  

a) zosúlaďuje vnútorný systém so štandardmi pre vnútorný systém a vyhodnocovanie 

kritérií na posudzovanie súladu vnútorného systému SPU so štandardmi pre vnútorný 

systém,  

b) overuje plnenie štandardov pre študijný program a vyhodnocovanie príslušných kritérií,  

c) overuje plnenie štandardov pre habilitačné a inauguračné konania a vyhodnocovanie 

príslušných kritérií,  

d) navrhuje pravidlá systému zabezpečovania kvality vzdelávania, vedeckovýskumnej 

činnosti, habilitačných a inauguračných konaní a ďalších súvisiacich činností SPU,  

e) metodicky dohliada na prijímacie konanie na jednotlivých fakultách,  

f) hodnotí proces výberu vyučujúcich jednotlivých predmetov študijných programov, 

schvaľovania vedúcich záverečných prác a školiteľov dizertačných prác a výberu 

profilových predmetov,  

g) overuje plnenie štandardov vo vzťahu k osobám zodpovedným za študijný program,  

h) vyjadruje sa k hodnoteniu študentov,  

i) schvaľuje vytvorenie predmetu, zlúčenie predmetov a zrušenie predmetov v Katalógu 

predmetov SPU,  

j) zabezpečuje pravidelné monitorovanie a pravidelné hodnotenie študijných programov 

za účasti študentov a externých zainteresovaných strán, 

k) prijíma a preskúmava podnety a navrhuje k nim opatrenia,  

l) hodnotí uskutočňovanie tvorivej činnosti (aj podieľanie sa študentov na tvorivej 

činnosti), definuje požiadavky na úroveň a rozsah tvorivej činnosti univerzity,  

m) schvaľuje návrhy nových študijných programov, úpravu existujúcich študijných 

programov a návrhy na zrušenie uskutočňovaných študijných programov,  

n) schvaľuje návrhy dekana na osoby zodpovedné za študijný program a ostatné osoby, 

ktoré majú príslušné kompetencie a nesú hlavnú zodpovednosť za uskutočňovanie, 

rozvoj a zabezpečenie kvality daného študijného programu,  

o) stanovuje pravidlá spolupráce s organizáciami podieľajúcimi sa na praktickej výučbe 

študentov, vrátane Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku, s.r.o. Kolíňany,  

https://www.uniag.sk/sk/rada-kvality/
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p) stanovuje pravidlá spolupráce s externými vzdelávacími inštitúciami podieľajúcimi sa 

na uskutočňovaní študijného programu III. stupňa, ak univerzita takýto študijný 

program uskutočňuje,  

q) overuje zásady výberu vysokoškolských učiteľov, vedeckovýskumných pracovníkov a 

postdoktorandov, vrátane podmienok obsadzovania funkčných miest profesorov a 

docentov,  

r) hodnotí priebeh profesijného rozvoja vysokoškolských učiteľov, vedeckovýskumných 

pracovníkov a postdoktorandov,  

s) overuje dostatočné priestorové, materiálne, technické, informačné a personálne 

zabezpečovanie študijných programov,  

t) vyhodnocuje informácie potrebné na efektívne uskutočňovanie študijných programov,  

u) dohliada na pravidelné zverejňovanie aktuálnych, adekvátnych a kvalitatívnych 

informácií o študijných programoch a ich absolventoch,  

v) schvaľuje štruktúru, názov a obsah odborov habilitačných konaní a inauguračných 

konaní a ich priradenie k študijným odborom, 

w) vypracováva aj iné metodické pokyny pre zabezpečovanie kvality vzdelávania na SPU,  

x) podieľa sa aj na hodnotení ostatných činností súvisiacich so vzdelávaním,  

y) pravidelne monitoruje súlad vnútorného systému so štandardami a jeho funkčnosť, 

výsledky formalizuje a zverejňuje,  

z) indikuje oblasti posudzovania,  

aa) podáva podnety na úpravu vnútorného systému kvality na SPU. 

3.1 Kultúra kvality 

Kultúra kvality na Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (SPU v Nitre) sa dlhodobo 

zameriava na kvalitu svojimi postojmi a hodnotami, ktoré má zapracované vo svojich 

strategických dokumentoch. 

Súčasný systém vyžaduje vytvorenie kultúry kvality, ktorá je významnou hnacou silou riadenia 

kvality vzdelávania moderného vysokého školstva. Je to nikdy nekončiaci proces, ktorý 

zaväzuje SPU v Nitre neustále poskytovať a implementovať systém kvality, ktorý začína od 

ľudí, hodnôt a zosúladenia poslania.  

Inšpirovaní našou históriou a poháňaní snahou o inovácie je kvalitné vzdelávanie a vedecká 

integrita prostriedkom pre našu angažovanosť v spoločnosti. SPU v Nitre rozvíja 

a implementuje kultúru kvality vzdelávania v uskutočňovaných študijných programov 

a súvisiacej tvorivej činnosti v študijných odboroch: biológia, biotechnológie, ekonómia a 

manažment, poľnohospodárstvo a krajinárstvo, potravinárstvo a strojárstvo na všetkých 

stupňoch a formách vzdelávania.  

SPU v Nitre je súčasťou európskeho vzdelávacieho priestoru a spoločného európskeho 

výskumného priestoru s cieľom rozvíjať významnú medzinárodnú úroveň tvorivej činnosti.  

SPU v Nitre ako koherentná inštitúcia, poskytuje široké odborné zázemie pre celoživotné 

vzdelávanie a prax. 

Kultúra kvality vychádza z nasledovných predpisov: 

- Zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

- Zákon č. 269/2018 Z.z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania o zmene 

a doplnení niektorých zákonom v znení neskorších predpisov,  

- Štandardy a usmernenia na zabezpečovanie kvality v Európskom priestore 

vysokoškolského vzdelávania (ESG), 

- Štandardy Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo, 

- Európsky systém prenosu a zhromažďovania kreditov (ECTS). 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/131/20220601
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/269/
https://www.enqa.eu/wp-content/uploads/filebase/esg/ESG%20in%20Slovak_by%20the%20Ministry%20of%20Education,%20Science,%20Research%20and%20Sport.pdf
https://saavs.sk/sk/standardy-kvality/
https://education.ec.europa.eu/sk/education-levels/higher-education/inclusive-and-connected-higher-education/european-credit-transfer-and-accumulation-system
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- Dlhodobý zámer SPU v Nitre na roky 2022-2028 

SPU v Nitre prijala primárnu zodpovednosť za kvalitu poskytovaného vzdelávania na všetkých 

súčastiach vysokej školy, na všetkých úrovniach, vo všetkých aspektoch a implementovala 

štandardy SAAVŠ do hlavného predpisu Vnútorný systém zabezpečovania kvality 

vysokoškolského vzdelávania kvality na SPU v Nitre. Predpis slúži ako základ pre integráciu 

politík, štruktúr, ale aj procesov do celistvého previazaného vnútorného systému. 

SPU v Nitre má vytvorené vhodné štruktúry  vnútorného systému zabezpečovania kvality 

vysokoškolského vzdelávania pre celú univerzitu. Vo vnútornom systéme vymedzila 

právomoci, pôsobnosť a zodpovednosť jednotlivých štruktúr, vedúcich zamestnancov, ďalších 

zamestnancov a iných zainteresovaných strán za zabezpečenie kvality vysokoškolského 

vzdelávania a súvisiacich činností.  

V zmysle zabezpečovania kvality bola vytvorená Rada pre vnútorný systém zabezpečovania 

kvality vzdelávania (RVSZK), ktorá dohliada na zosúlaďovanie štandardov a iných vnútorných 

procesov do vzdelávacieho procesu.  

Súčasťou hodnotenia kvality je pravidelný monitoring, vyhodnocovanie a revidovanie 

vnútorného systému. 

3.2 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: Rada pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vzdelávania a Programové 

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.   

Tab. 1 Menný zoznam študentov zapojených do kvality vzdelávania 

Programová komisia študent 

Komisia pre súbeh študijných 

programov automobilová doprava, 

automobilové dopravné systémy a 

dopravné stroje a zariadenia 

Monika Hajdáková, Ing. Peter Kožuch 

 
Komisia pre súbeh študijných 

programov kvalita a bezpečnosť vo 

výrobných technológiách a výrobné 

technológie 
Bc. Branislav Orša, Ing. Martin Baráth 

 

   

Komisia pre súbeh študijných 

programov riadiace systémy vo 

výrobnej technike 

Bc. Jozef Horňák, Ing. Vladimír Madola 
 

 

Komisia pre súbeh študijných 

programov obchodovanie a podnikanie s 

technikou a technika a mechanizácia 

poľnohospodárskej výroby 

Ing. Gabriel Lüttmerding  

Komisia pre študijný program výrobné 

technológie pre automobilový priemysel 
Andrej Karaba  

https://is.uniag.sk/dok_server/slozka.pl?id=44927;download=50178
https://is.uniag.sk/dok_server/slozka.pl?id=44967;download=50174
https://is.uniag.sk/dok_server/slozka.pl?id=44967;download=50174
https://is.uniag.sk/dok_server/slozka.pl?id=44967;download=50209
https://www.uniag.sk/sk/rada-kvality/
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Tab. 2 Menný zoznam odborníkov z externého prostredia zapojených do kvality vzdelávania 

Programová komisia odborník z externého prostredia 

Komisia pre súbeh študijných 

programov automobilová doprava, 

automobilové dopravné systémy a 

dopravné stroje a zariadenia 

Ing. Marek Halenár, PhD. Arriva Slovakia, s.r.o. 

Ing. Karol Morávek, PhD. Vojenský technický a 

skúšobný ústav Záhorie 

 

Komisia pre súbeh študijných 

programov kvalita a bezpečnosť vo 

výrobných technológiách a výrobné 

technológie 

Ing. Ladislav Paškrta, MBA Muehlbauer Technologies 

s.r.o. 

Ing. Pavol Radič, EUR ING  Slovenská zváračská 

spoločnosť 

Mgr. Juraj Récky, PhD. Jaguar Land Rover Nitra 

 

 

Komisia pre súbeh študijných 

programov riadiace systémy vo 

výrobnej technike 

Ing. Marian Amrich, PhD. Bel Power Solutions & 

Protection 

Ing. Tomáš Marusič Cryoniq s.r.o. 

doc. Ing. Anna Simonová, PhD. Žilinská univerzita 

v Žiline 

doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. Česká zemědelská 

univerzita v Praze 

 

 
Komisia pre súbeh študijných 

programov obchodovanie a podnikanie s 

technikou a technika a mechanizácia 

poľnohospodárskej výroby 

Ing. Rastislav Bušo, PhD. Výskumný ústav rastlinnej 

výroby Piešťany 

Ing. Juraj Huba Agrion 

 

Komisia pre študijný program výrobné 

technológie pre automobilový priemysel 
Ing. Róbert Marenčák ROBSON, s.r.o.  
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4 Učitelia 

4.1 Personálne zdroje a kvalita vzdelávania 

Tab. 3 Počty profesorov, docentov, odborných asistentov, asistentov, lektorov, výskumných 

pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním 2. stupňa (k 31.10.2021) 

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

Počet učiteľov - absolventov SPU 53 

Počet učiteľov - absolventov inej VŠ 22 

Podiel (%) 29,33 

 *1 Česká republika 

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

Počet učiteľov - titul PhD. získali na SPU 66 

Počet učiteľov - titul PhD. získali na inej VŠ 9 

Podiel (%) 8 

*2 Česká republika 

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

výskumnej inštitúcii v zahraničí  

Počet učiteľov bez praxe v zahraničí alebo s praxou kratšou ako 1 rok 70 

Počet učiteľov s praxou v zahraničí dlhšou ako 1 rok 5 

Podiel (%) 6,66 

 

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 9 9 28 0 28 34 0 34 0 1 72 

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 10 10 29 0 29 35 0 35 0 1 75 

Výskumní pracovníci s vysokoškolským 

vzdelaním 2. stupňa 

Počet 

 1 
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Tab. 9 Počet záverečných prác na jedného pedagóga podľa študijných odborov 

Počet pedagógov 75 

Celkový počet prác (Bc. + Ing.) 306 

Počet záverečných prác na pedagóga (Bc. + Ing.) 4,08 
 

4.2 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 príslušného 

ústavu. Po podpisoch spracovávateľa a overovateľa sú hodnotiace tabuľky spolu s prílohami 

prostredníctvom vedúcich ústavov doručované prodekanovi TF pre vedu a výskum v termíne 

do 31. marca kalendárneho roka. 

4.3 Postupy rozvoja kvalifikácie a kompetencií pedagogických zamestnancov 

Kvalifikačné požiadavky na funkcie „profesor“,  „docent“ a „odborný asistent“ stanovujú 

„Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest  na SPU v Nitre“. 

4.4 Previazanie vzdelávania a tvorivých činností (vzdelávacie projekty) 

Tab. 10 Prehľad o počte riešených medzinárodných vzdelávacích projektov na Technickej 

fakulte v akademickom roku 2021/2022 

P. č. Názov projektu 
Zodpovedný riešiteľ 

projektu za TF 

Identifikačné číslo 

projektu 
Program 

1 
Renewable Energy 

Sources 
doc. Ing. Milan Kadnár, PhD. CIII-SK-0405-13-2122 CEEPUS 

2 

Engineering as 

Communication 

Language in Europe 

doc. Ing. Milan Kadnár, PhD. CIII-PL-0701-10-2122 CEEPUS 

3 

Teaching and 

Research of 

Environment-oriented 

Technologies in 

Manufacturing 

doc. Ing. Milan Kadnár, PhD. CIII-RO-0013-17-2122 CEEPUS 

4 

Entrepreneurs for 

Autonomy, Self-

Development and 

Equality  (EASE) 

prof. Ing. Zuzana Palková, 

PhD. 

2019-1-UK01-KA204-

062106 

Erasmus Plus KA2 - 

Strategic 

Partnerships 

5 
Sustainable 

Smallholders EU 

prof. Ing. Zuzana Palková, 

PhD. 

2020-1-UK01-KA204-

079239 

Erasmus Plus KA2 - 

Strategic 

Partnerships 

6 
Zero Waste circular 

economy in Europe 

prof. Ing. Zuzana Palková, 

PhD. 

2020-1-TR01-KA204-

093013 

Erasmus Plus KA2 - 

Strategic 

Partnerships 

7 

Strengthening 

Technology Transfer 

Infrastructures for 

Thematic Universities 

and Research Centers  

Ing. Katarína Kollárová, PhD. 
2020-1-TR01-KA203-

094707 

Erasmus Plus KA2 - 

Strategic 

Partnerships 
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8 

Boosting Innovation 

in Education and 

REsearch of Precision 

Agriculture in 

Palestine (BENEFIT) 

prof. Ing. Zuzana Palková, 

PhD.  

609544-EPP-1-2019-1-PS-

EPPKA-CBHE-JP 

Erasmus Plus KA2 - 

Capacity Building 

9 
Edutraining Digital 

Livestock 

prof. Ing. Zuzana Palková, 

PhD.  
IT01-KA210-VET-

000049817 

Erasmus Plus KA2 - 

Strategic 

Partnerships 

10 

Innovations of 

Regional 

Sustainability: 

European University 

Alliance 

 doc. Ing. Jozef Rédl, PhD. 101004073 

Erasmus+ KA2 

European 

Universities 

11 

Agricultural Safety 

Through Lifelong 

Learning 

prof. Ing. Zuzana Palková, 

PhD.  

2019-1-SK01-KA202-

060645 

Erasmus Plus KA2 - 

Strategic 

Partnerships 

12 

Improve the 

Efficiency and the 

Attractiveness of 

Environmental 

Engineering and 

Waste Management 

Training with Game 

Based Virtual Reality 

prof. Ing. Zuzana Palková, 

PhD.  

2019-1-SK01-KA202-

060790 

Erasmus Plus KA2 - 

Strategic 

Partnerships 

Tab. 11 Prehľad o počte riešených domácich vzdelávacích projektov na Technickej fakulte 

v akademickom roku 2021/2022 

P. č. 
Identifikačné číslo 

projektu 
Názov projektu 

Zodpovedný riešiteľ projektu za 

TF 

1 016SPU-4/2021 

Implementácia moderných edukačných 

postupov  pre zvýšenie kreatívnosti a 

praktických návykov absolventov s odborným 

technickým zameraním na poľnohospodárske a 

lesnícke vedy 

prof. Ing. Pavol Findura, PhD. 

2 063TUKE-4/2021 

Transfer poznatkov aplikácie CAQ systému 

riadenia kvality do študijného programu 

Technológie automobilovej výroby 

doc. Ing. Jozef Žarnovský, PhD. 

3 003SPU-4/2021 

Inovácia študijných programov využitím 

nových metód vzdelávania a progresívnych 

výrobných technológií 

doc. Ing. Martin Kotus, PhD. 

4 006SPU-4/2021 

Implementácia technológií Priemyslu 4.0 do 

výučby inžinierskeho študijného programu  

"Riadiace systémy vo výrobnej technike" 

doc. Ing. Martin Olejár, PhD. 

5 012SPU-4/2020 

Inovácia vzdelávacieho procesu a 

implementácia poznatkov z praxe so 

zameraním na vinárstvo a vinohradníctvo 

prof. Ing. Ján Jobbágy, PhD. 

6 004TUKE-4/2020 

Kreovanie nových vzdelávacích nástrojov pre 

oblasť počítačového modelovania s 

implementáciou prvkov virtuálnej a rozšírenej 

reality 

Ing. Robert Drlička, PhD. 
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7 029SPU-4/2019 
Modernizácia laboratória tepelnej techniky a 

tvorba metodík experimentov 
doc. Ing. Ivan Vitázek, CSc. 

8 028SPU-4/2019 

Praktické využitie poznatkov navrhovania a 

skúšania prenosových sústav hydraulických 

mechanizmov mobilnej poľnohospodárskej a 

lesníckej techniky 

doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD. 
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5 Študenti 

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 zastúpení 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. 

5.1 Hodnotenie kvality vzdelávacieho procesu 

Tab. 12 Prehľad o výučbe realizovanej podľa ŠP v ak. roku 2021/2022 

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

ŠP ŠP ŠP ŠP 

 strojárstvo 6 5 4 15 

Tab. 13 Počet a podiel neotvorených ŠP v hodnotenom akademickom roku 

Počet ponúkaných ŠP v prij. konaní Bc. 6 

Počet neotvorených ŠP po PK 1* 

Podiel 16,66% 

Počet ponúkaných ŠP v prij. konaní Ing. 4 

Počet neotvorených ŠP po PK 0 

Podiel 0% 

Počet ponúkaných ŠP v prij. konaní PhD. 4 

Počet neotvorených ŠP po PK 0 

Podiel 0% 

*obchodovanie a podnikanie s technikou v anglickom jazyku 



16 
 
 

Tab. 14 Prehľad o výučbe realizovanej podľa ŠP v ak. roku 2021/2022 

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 

 riadiace systémy vo výrobnej technike 

Doktorandské štúdium 

 Študijný odbor Študijný program 

 strojárstvo 

 dopravné stroje a zariadenia 

 riadiace systémy vo výrobnej technike 

 technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby 

 výrobné technológie 

Tab. 15 Prehľad akreditovaných ŠP v rámci odborov na jednotlivých stupňoch 

Študijný odbor  Študijný program Stupeň Forma 
Jazyk 

výučby 

strojárstvo 

automobilová doprava I. D, E SJ 

kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách 

(2014) 
I. D, E SJ 

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

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 

výrobné technológie pre automobilový priemysel I. D, E SJ 

automobilové dopravné systémy II. D, E SJ 

kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách 

(2014) 
II. D, E SJ 

obchodovanie a podnikanie s technikou II. D, E SJ 

riadiace systémy vo výrobnej technike II. E SJ 

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

poľnohospodárska technika II. D SJ 

dopravné stroje a zariadenia III. D SJ 

dopravné stroje a zariadenia (2014) III. D, E SJ 
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Študijný odbor  Študijný program Stupeň Forma 
Jazyk 

výučby 

riadiace systémy vo výrobnej technike III. D, E SJ 

technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby 

(2014) 
III. D, E SJ 

výrobné technológie (2014) III. D, E SJ 

5.2 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 schvaľuje 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. 

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 schvaľuje Akademický senát 

TF. Za preukázanie poznatkov jadra ŠP sa považuje absolvovanie štátnej skúšky v odbore 

strojárstvo.  

Prijímacie konanie sa na Technickej fakulte pre akademický rok 2022/2023 uskutočnilo 

v termínoch 14. júna 2022  I. stupeň 1. a 2. kolo, 8. júla 2022 II. stupeň, 4. augusta 2022 

I. stupeň 3. kolo a 4. augusta 2022 2. stupeň 2. kolo. Organizačné zabezpečenie prijímacieho 

konania a podmienky prijímania na štúdium schválené AS TF boli dodržané. Prihlášky si 

uchádzači pre akademický rok 2022/2023 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 515 uchádzačov (minulý rok 373), z toho 

na bakalárske ŠP 289 uchádzačov (minulý rok 243). Na inžinierske ŠP si podalo prihlášky 226 

záujemcov (minulý rok 130) na dennú formu štúdia prezenčnou a kombinovanou metódou. 

Tab. 16 Počet uchádzačov, prijatých a zapísaných študentov podľa ŠP - I. stupeň 

  Všetci Iné občianstvo ako SR 

Program Prihlásení Prijatí Zapísaní Prihlásení Prijatí Zapísaní 

B-ADB automobilová doprava 57 43 38 6 6 6 

B-KBB kvalita a bezpečnosť vo 

výrobných technológiách 78 75 59 5 5 3 

B-OTB obchodovanie 

a podnikanie s technikou 33 33 24 9 10 2 

B-OTBA obchodovanie 

a podnikanie s technikou 2   1   
B-RSB riadiace systémy vo 

výrobnej technike 89 73 66 5 5 4 
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  Všetci Iné občianstvo ako SR 

Program Prihlásení Prijatí Zapísaní Prihlásení Prijatí Zapísaní 

B-VAB výrobné technológie 

pre automobilový priemysel 30 23 19 12 11 9 

Celkom 289 247 206 38 37 24 

Tab. 17 Počet a podiel uchádzačov, prijatých a zapísaných študentov z celkového počtu 

uchádzačov na II. stupni z iných vysokých škôl (úroveň v rámci ŠP)  

  Všetci 

Iné občianstvo ako 

SR 

Absolventi BC na inej 

VŠ 

Program 

Prihlá

sení 
Prijatí 

Zapísa

ní 

Prihlá

sení 
Prijatí 

Zapísa

ní 

Prihlá

sení 
Prijatí 

Zapísa

ní 

I-ADI automobilové dopravné 

systémy 13 13 11 4 4 2 5 5 3 

I-KBI kvalita a bezpečnosť vo 

výrobných technológiách 121 121 114    27 27 22 

I-OTI obchodovanie 

a podnikanie s technikou 47 47 46 2 2 1 2 2 1 

I-RSI riadiace systémy vo 

výrobnej technike 45 45 44    5 5 4 

Celkom 226 226 215 6 6 3 39 39 30 

 

5.3 Priebeh a hodnotenie štúdia 

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 – 

www.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. 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). 

http://www.is.uniag.sk/
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5.3.1 Študijné výsledky študentov a úspešnosť štúdia v prvom roku 

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. 

Tab. 18 Vývoj počtu študentov v 1. roku štúdia (od ak. r. 2017/2018-2021/2022) podľa ŠP na 

I. a II. stupni v dennej a externej forme 

Študijný program 

Počet študentov v 1. roku štúdia v dennej a externej forme 

I. stupeň II. stupeň 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

2020/ 

2021 

2021/ 

2022 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

2020/ 

2021 

2021/ 

2022 

poľnohospodárska 

technika 
0 0 0 0 0 21 15 16 11 1 

prevádzka 

dopravných a 

manipulačných 

strojov 

37 30 0 0 0 0 0 0 0 0 

kvalita a 

bezpečnosť vo 

výrobných 

technológiách 

102 73 98 85 68 98 141 71 95 68 

obchodovanie a 

podnikanie s 

technikou 

40 17 31 19 11 0 0 23 25 14 

riadiace systémy 

vo výrobnej 

technike 

47 74 90 72 80 61 62 45 37 27 

prevádzka 

dopravných strojov 

a zariadení 

0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 

výrobné 

technológie pre 

automobilový 

priemysel 

93 88 76 51 13 0 0 0 0 0 

technika pre 

biosystémy 
0 0 0 0 0 13 8 0 0 0 

automobilové 

dopravné systémy 
0 0 0 0 0 0 13 16 18 21 

automobilová 

doprava 
0 0 23 33 22 0 0 0 0 0 

spolu 319 282 318 260 194 224 239 171 186 131 
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Tab. 19 Prehľad o opakovaných predmetoch  spolu do a nad 12 kreditov v 1. roku štúdia 

(2021/2022) podľa ŠP na I. a II. stupni v dennej forme 

Študijný program 
Rok 

štúdia 

Počet 

študentov 

zapísaných 

v ak. roku 

2021/2022 

vykonali 

všetky 

skúšky 

% 

prenášajú 

si 

predmety  

v hodnote  

≤ 12 

kreditov 

% 

prenášajú 

si 

predmety  

v hodnote  

> 12 

kreditov 

% 

Úbytok 

ostat- 

ní* 
% 

automobilová doprava 
I./I. 

stupeň 22 8 36,36 3 13,64 1 4,55 10 45,45 

kvalita a bezpečnosť vo 

výrobných technológiách 

I./I. 

stupeň 68 33 48,54 6 8,82 5 7,35 24 35,29 

obchodovanie a 

podnikanie s technikou 

I./I. 

stupeň 11 3 27,27 2 18,18 1 9,09 5 45,45 

riadiace systémy vo 

výrobnej technike 

I./I. 

stupeň 80 30 37,50 8 10,00 7 8,75 35 43,75 

výrobné technológie pre 

automobilový priemysel 

I./I. 

stupeň 13 7 53,85 1 7,69 2 15,38 3 23,08 

Bc. spolu 194 81 41,75 20 10,31 16 8,24 77 39,69 

automobilové dopravné 

systémy 

I. /II. 

stupeň 21 8 38,10 3 14,29 1 4,76 9 42,86 

kvalita a bezpečnosť vo 

výrobných technológiách 

I. /II. 

stupeň 68 25 36,76 24 35,29 5 7,35 14 20,59 

obchodovanie a 

podnikanie s technikou 

I. /II. 

stupeň 14 10 71,43 3 21,43   0,00 1 7,14 

poľnohospodárska 

technika 

I. /II. 

stupeň 1 1 100,00   0,00   0,00   0,00 

riadiace systémy vo 

výrobnej technike 

I. /II. 

stupeň 27 11 40,74 15 55,56   0,00 1 3,70 

Ing. spolu 131 55 41,98 45 34,35 6 4,58 25 19,08 

Najvyšší úbytok študentov v I. roku štúdia na Bc. je v ŠP automobilová doprava 

a obchodovanie a podnikanie s technikou (45,45%), najmenší úbytok je ŠP výrobné 

technológie pre automobilový priemysel (23,08%). Po prvom roku štúdia zanechalo štúdium 

39,69% študentov. V akademickom roku 2020/21 bol úbytok 29,03%. Na II. stupni štúdia bol 

najvyšší úbytok v ŠP automobilové dopravné systémy (42,86%). V akademickom roku 2020/21 

bol úbytok študentov 15,44%. 
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5.3.2 Študijné výsledky študentov a úspešnosť vo vyšších rokoch štúdia 

Tab. 20 Porovnanie počtu študentov (od ak. r. 2017/2018-2021/2022) 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 a externej forme 

I. stupeň  II. stupeň  

2017

/ 

2018 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

2020/ 

2021 

2021/ 

2022 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

2020/ 

2021 

2021/ 

2022 

informačné a 

riadiace systémy 

vo výrobnej 

technike 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

poľnohospodárska 

technika 
0 0 0 0 0 21 17 14 16 15 

prevádzka 

dopravných a 

manipulačných 

strojov 

22 21 19 1 0 0 0 0 0 0 

kvalita a 

bezpečnosť vo 

výrobných 

technológiách 

94 64 44 64 60 120 83 114 57 80 

obchodovanie a 

podnikanie s 

technikou 

22 26 13 21 16 0 0 0 22 24 

riadiace systémy 

vo výrobnej 

technike 

67 32 37 64 42 50 51 53 37 34 

prevádzka 

dopravných 

strojov a zariadení 

0 0 0 0 0 35 16 0 0 0 

kvalita produkcie 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

výrobné 

technológie pre 

automobilový 

priemysel 

0 67 67 41 32 0 0 0 0 0 

technika pre 

biosystémy 
0 0 0 0 0 12 13 9 0 0 

automobilové 

dopravné systémy 
0 0 0 0 0 0 0 13 12 11 

automobilová 

doprava 
0 0 0 12 26 0 0 0 0 0 

Spolu 205 210 180 203 176 240 180 203 144 164 

Tab. 21 Porovnanie počtu študentov (od ak. r. 2017/2018-2021/2022) 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 a externej forme 

I. stupeň  II. stupeň  

2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

informačné a riadiace 

systémy vo výrobnej 

technike 

68 6 0 0 0 0 0 0 0 0 
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manažérstvo kvality 

produkcie 
81 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

poľnohospodárska 

technika 
30 11 0 0 0 0 7 6 0 0 

prevádzka dopravných a 

manipulačných strojov 
28 21 18 16 4 0 0 0 0 0 

prevádzková bezpečnosť 

techniky 
18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

technika pre obnoviteľné 

zdroje energie 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

výrobná technika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

kvalita a bezpečnosť vo 

výrobných technológiách 
27 85 53 24 47 0 27 20 0 0 

obchodovanie a 

podnikanie s technikou 
0 22 21 13 23 0 0 0 0 0 

riadiace systémy vo 

výrobnej technike 
0 56 30 24 53 0 12 12 2 0 

prevádzka dopravných 

strojov a zariadení 
0 0 0 0 0 0 7 10 0 0 

výrobné technológie pre 

automobilový priemysel 
0 0 50 41 48 0 0 0 0 0 

automobilová doprava 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 

spolu 252 207 172 118 175 0 53 48 2 0 

Tab. 22 Porovnanie počtu študentov (od ak. r. 2017/2018-2021/2022) 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  

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách     24 8 11 

riadiace systémy vo výrobnej technike     9 2 5 

výrobné technológie pre automobilový priemysel       7 16 

spolu     33 17 32 

Tab. 23 Prehľad o opakovaných predmetoch  spolu do a nad 12 kreditov (2021/2022) podľa 

ŠP na I. a II. stupni v dennej forme 

Študijný program 
Rok 

štúdia 

Počet 

študentov 

zapísaných 

v ak. roku 

2021/2022 

vykonali 

všetky 

skúšky 

% 

prenášajú 

si 

predmety  

v hodnote  

≤ 12 

kreditov 

% 

prenášajú 

si 

predmety  

v hodnote  

> 12 

kreditov 

% 

Úbytok 

ostat- 

ní* 
% 
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automobilová doprava 
II./I. 

st. 26 17 65,38 3 11,54 1 3,85 5 19,23 

kvalita a bezpečnosť vo 

výrobných technológiách 
II./I. 

st. 60 44 73,33 4 6,67 1 1,67 11 18,33 

obchodovanie a podnikanie s 

technikou 

II./I. 

st. 16 12 75,00   0,00 0 0,00 4 25,00 

riadiace systémy vo výrobnej 

technike 

II./I. 

st. 42 33 78,57 2 4,76 1 2,38 6 14,29 

výrobné technológie pre 

automobilový priemysel 
II./I. 

st. 32 23 71,88 1 3,13   0,00 8 25,00 

Bc. 2. rok štúdia spolu 176 129 73,29 10 5,68 3 1,7 34 19,31 

automobilová doprava 
III./I. 

st. 7 6 85,71 0 0,00 0 0,00 1 14,29 

kvalita a bezpečnosť vo 

výrobných technológiách 
III./I. 

st. 47 38 80,85 2 4,26 3 6,38 4 8,51 

obchodovanie a podnikanie s 

technikou 

III./I. 

st. 23 19 82,61 0 0,00 2 8,70 2 8,70 

prevádzka dopravných a 

manipulačných strojov 
III./I. 

st. 4 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

riadiace systémy vo výrobnej 

technike 

III./I. 

st. 53 40 75,47 0 0,00 6 11,32 7 13,21 

výrobné technológie pre 

automobilový priemysel 

III./I. 

st. 48 47 97,92 0 0,00 1 2,08   0,00 

Bc. 3. rok štúdia spolu 182 154 86,61 2 1,1 12 6,59 14 7,69 

automobilové dopravné 

systémy 

II. 

/II.st. 11 10 90,91 0 0,00 1 9,09 0 0,00 

kvalita a bezpečnosť vo 

výrobných technológiách 
II. 

/II.st. 80 78 97,50 0 0,00 2 2,50 0 0,00 

obchodovanie a podnikanie s 

technikou 

II. 

/II.st. 24 24 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

poľnohospodárska technika 
II. 

/II.st. 15 15 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

riadiace systémy vo výrobnej 

technike 

II. 

/II.st. 34 33 97,06 0 0,00 1 2,94   0,00 

Ing. 2. rok štúdia spolu 164 160 97,56 0 0 4 2,44 0 0 

Tab. 24 Prehľad o opakovaných predmetoch  spolu do a nad 12 kreditov (2021/2022) podľa 

ŠP na I. a II. stupni v externej forme 

Študijný program 
Rok 

štúdia 

Počet 

študentov 

zapísaných 

v ak. roku 

2021/2022 

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 

IV./I. 

st. 11 9 81,82   0,00 2 18,18   0,00 
 

riadiace systémy vo 

výrobnej technike 

IV./I. 

st. 5 4 80,00   0,00 1 20,00   0,00 
 

výrobné technológie pre 

automobilový priemysel 

IV./I. 

st. 16 15 93,75   0,00 1 6,25   0,00 
 

  Spolu 32 28 87,50 0 0,00 4 12,50 0 0,00  
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5.3.3 Postupy rozvoja kvalifikácie a kompetencií študentov (prax, letné školy, DPŠ, 

vzdelávacie podujatia) 

Okrem vzdelávania v študijných programoch, pracoviská Technickej fakulty ponúkajú 

možnosť absolvovania ďalších vzdelávacích kurzov.  

Názov:                        Interný audítor systémov manažérstva kvality podľa normy EN ISO 

9001:2015 a EN ISO 19011:2018  
Počet účastníkov:       7  
 
Názov:                        Interný audítor systémov manažérstva BOZP podľa EN ISO 45001:2018  

Počet účastníkov:       9  

 

Názov:   Odborná príprava bezpečnostných technikov 

Počet absolventov  25   

  

Názov Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a 

autorizovaných bezpečnostných technikov  

Počet účastníkov  18   

 

Názov   Kurz vodiča 

Počet absolventov 304 

 

Názov    Kvalifikačná karta vodiča 

Počet absolventov 104 

 

Názov   Osobitný výcvik vodiča 

Počet absolventov 2 

 

Názov    Doplnkový výcvik vodiča 

Počet absolventov 4 

 

Názov   Kondičný výcvik vodiča 

Počet absolventov 8 

 

Názov    Osobitná skúška vodiča 

Počet absolventov 1 

Absolvovaním doplňujúceho pedagogického štúdia (DPŠ) sa získava kvalifikačný predpoklad 

na výkon pracovnej činnosti v kategórii učiteľ v súlade s aktuálne platnými akreditáciami 

programov DPŠ a v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a 

odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov  a podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 361/2019 Z. z. o vzdelávaní v profesijnom rozvoji 

v kategóriách učiteľ.  

Tab. 25 Počet denných študentov DPŠ v akademickom roku 2021/2022 

Denné štúdium TF 

1. ročník 0 

https://www.minedu.sk/data/att/15401.pdf
https://www.minedu.sk/data/att/15401.pdf
https://www.minedu.sk/data/att/15401.pdf
https://www.minedu.sk/data/att/15400.pdf
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2. ročník 1 

Spolu 1 

 

5.3.4 Študentská vedecká činnosť 

Medzinárodná študentská vedecká konferencia sa konala 21.4.2022. Na konferenciu bolo 

prihlásených 25 študentských prác, 20  prezentovali študenti TF, 1 práca z Maďarska 

z univerzity Gödöllő a jedna sekcia určená pre stredné školy so 4 prácami. 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. 

Všetci ocenení študenti získali cenu literárneho fondu.  

Tab. 26 Prehľad o počte odprezentovaných prác na ŠVK podľa študijných programov 

Študijný program 

Počet 

študentov  

z  SPU 

Úspechy 
 
 

riadiace systémy vo výrobnej technike (I. stupeň) 4   

riadiace systémy vo výrobnej technike (II. stupeň) 5 

cena Slovenskej zváračskej 

spoločnosti, cena Zväzu 

slovenských vedecko- 

technických spoločností cena 

literárneho fondu 

 

automobilové dopravné systémy (II. stupeň) 6 

cena Slovenskej zváračskej 

spoločnosti, cena literárneho 

fondu 

 

kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách (I. 

stupeň) 
2    

kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách (II. 

stupeň) 
3    

spolu 20    

Víťazi v jednotlivých sekciách: 

Informačné technológie a informačná technika 

1. Bc. Jozef Horňák (RSI) 

2. Peter Obert (RSB)  

3. David Róža (RSB) 

 Strojárska a dopravná technika 

1. Bc. Tomáš Brounč (ADI)  

2. Bc. Rastislav Kollárik (ADI)  

3. Norbert Kosár (RSB) 
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5.3.5 Štátne skúšky a záverečné práce 

Štátne bakalárske skúšky boli uskutočnené v termíne 23. až 27. mája 2022. Celkovo sa 

zúčastnilo 185 študentov, z toho 7 zahraničných študentov. Ako predsedovia komisií pre štátne 

bakalárske skúšky pracovali odborníci z praxe: Ing. Matej Kováčik (ZF Slovakia), Ing. Peter 

Škula (ZF Slovakia), Ing. Mikuláš Briedik (ZF Slovakia), Ing. Tomáš Kuna (Ematech, s.r.o.), 

Ing. Vladimír Mikušík (ZF Slovakia), Ing. Ján Pochyba (Elektro JP), Ing. Róbert Marenčák 

(Robson, s.r.o.), Ing. Paulina  Hangya (ZF Slovakia), Ing. Marek Halenár, PhD. (Arriva Service 

s.r.o.), Ing. Marián Amrich, PhD. (Bel Power Solutions & Protection s.r.o.,), Ing. Ľubomír 

Micenko (ECO TIP, s.r.o.), Ing. Róbert Ďuráček (Jadrová elektráreň Mochovce) 

Štátne inžinierske skúšky boli uskutočnené v termíne 16. až 19. mája 2022. Celkovo sa 

zúčastnilo 150 študentov. Ako predsedovia komisií pre štátne inžinierske skúšky pracovali: 

prof. Ing. Juraj Ružbarský, PhD. (Technická univerzita v Košiciach), prof. Ing. Ján Paško, CSc. 

(Technická univerzita v Košiciach), prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. (Technická univerzita vo 

Zvolene), doc. Ing. Marián Kučera, PhD. (Technická univerzita vo Zvolene), dr.h.c. prof. Ing. 

Jan Mareček, DrSc. (Mendelova univerzita v Brne), doc. Ing. Jiří Fryč, CSc. (Mendelova 

univerzita v Brne), prof. Ing. Radomír Adamovský, DrSc. (Česká zemědělská univerzita 

v Praze), doc. Ing. Petr Kunc, Ph.D. (Výzkumný ústav živočíšné výroby v Praze). 

Zároveň členmi komisií boli odborníci z praxe: Ing. Miroslav Čurgali, PhD. (Transdev Slovakia 

a.s.), Ing. Vladislav Hajdák, PhD. (ARRIVA Slovakia a.s), Ing. Peter Košťáľ, PhD. (Nitrianska 

teplárenská spoločnosť, a.s.),  Ing. Michal Králik, PhD. (S-EKA s.r.o.,),  Ing. Peter Opálený, 

PhD. (Klüber Lubrication Austria GmbH), Ing. Peter Miháľ, CSc. (Agroservis, s.r.o.), Ing. Peter 

Lenďák, PhD. (S-EKA s.r.o.,), Ing. Martin Pšenka, PhD. (ZKW s.r.o., Krušovce). 

 

Tab. 27 Štátne skúšky absolventov I. stupňa štúdia v akad. r. 2021/2022 podľa ŠP (vrátane 

opravného termínu) 

Študijný program 
Počet 

zúčastnených 
Prospeli 

Z toho prospeli 

s vyznamenaním 

Pokračovanie na  

II. stupni 

automobilová doprava 6 6   5 

kvalita a bezpečnosť vo výrobných 

technológiách 47 47 1 39 

obchodovanie a podnikanie s 

technikou 22 21  20 

prevádzka dopravných a 

manipulačných strojov 4 4   4 

riadiace systémy vo výrobnej 

technike 42 42 1 40 

výrobné technológie pre 

automobilový priemysel 64 64   60 

spolu 185 184 2 168 

Tab. 28 Štátne skúšky absolventov II. stupňa štúdia v akad. roku 2021/2022 podľa ŠP 

(vrátane opravného termínu) 

Študijný program Prospeli 
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Počet 

zúčastnených 

Z toho prospeli 

s 

vyznamenaním 

Pokračovanie 

na  

III. stupni 

automobilové dopravné systémy 10 10 1 1 

kvalita a bezpečnosť vo výrobných 

technológiách 74 74 1   

obchodovanie a podnikanie s 

technikou 24 24     

poľnohospodárska technika 11 11     

riadiace systémy vo výrobnej 

technike 31 31 2   

spolu 150 150 4 1 

Tab.29 Počet absolventov s iným ako slovenským občianstvom, ktorí študovali v slovenskom 

jazyku v jednotlivých stupňoch štúdia v dennej forme 

Študijný program 
Ak. rok 2021/2022 

I. stupeň  II. stupeň  

automobilová doprava 1  

automobilové dopravné systémy  1 

obchodovanie a podnikanie s technikou 3  

kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách 1  

riadiace systémy vo výrobnej technike 2 1 

spolu 7 2 

5.4 Preskúmavanie podnetov 

Študenti majú možnosť vyjadriť svoj názor pomocou dotazníkových prieskumov, ktoré sú 

následne prejednávané na zasadnutiach programových komisií. Zároveň jednotlivé podnety sú 

prejednávané z pozície prodekana pre výchovno-vzdelávaciu činnosť.  

5.5 Absolventi v akademickom roku 2021/2022 

Najvyšší počet absolventov v akademickom roku 2021/22 v dennej forme štúdia na I. stupni 

štúdia bol ŠP výrobné technológie pre automobilový priemysel – 64 študentov a na II. stupni 

takisto na ŠP kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách  – 74 študentov.  

Tab.  30 Počet absolventov (akad. r. 2017/2018-2021/2022) podľa ŠP na I. a II. stupni 

v dennej a externej forme 

Študijný program 

Počet absolventov v dennej forme 

I. stupeň  II. stupeň  

2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

automobilová doprava       1 6           

informačné a riadiace 

systémy vo výrobnej 

technike 

43 3       1         

manažérstvo kvality 

produkcie 
35 2                 

poľnohospodárska 

technika 
13 8       15 12 14 11 11 
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prevádzka dopravných a 

manipulačných strojov 
19 23 16 12 4       

  
  

technika pre obnoviteľné 

zdroje energie 
13               

  
  

prevádzka dopravných 

strojov a zariadení 
          35 16   

  
  

kvalita a bezpečnosť vo 

výrobných technológiách 
29 53 41 28 47 96 59 112 52 74 

riadiace systémy vo 

výrobnej technike 
  35 24 23 42 36 36 48 32 31 

technika pre biosystémy           12 12 9 
  

  

obchodovanie a 

podnikanie s technikou 
  20 16 12 22       22 24 

výrobné technológie pre 

automobilový priemysel 
    36 42 64           

automobilové dopravné 

systémy 
              12 13 10 

spolu 152 144 133 118 185 195 135 195 130 150 
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6 Internacionalizácia vzdelávania 

6.1 Vyslaní študenti na mobility do zahraničia 

Tab. 31 Prehľad odchádzajúcich študentov za Technickú fakultu v ak. roku 2021/2022 podľa 

programov 

Program/fakulta TF 

bilaterálna spolupráca 4 

Erasmus+ KA131 11 

Celkom 15 

Tab. 32 Prehľad odchádzajúcich študentov za Technickú fakultu v ak. roku 2021/2022 podľa 

krajín 

krajina/fakulta TF 

Česká republika 11 

Maďarsko 1 

Poľsko 1 

Taliansko 2 

Celkom 15 

6.2 Prijatí študenti na mobility zo zahraničia 

Tab. 33 Prehľad prichádzajúcich študentov na Technickú fakultu v ak. roku 2021/2022 podľa 

programov 

Program/Fakulta TF 

Ceepus 2 

Erasmus+ KA103 3 

Celkom 5 

Tab. 34 Prehľad prichádzajúcich študentov na Technickú fakultu v ak. roku 2021/2022 podľa 

krajín 

vysielajúca krajina TF 

Francúzsko 2 

Poľsko 2 

Španielsko 1 

Celkom 5 

6.3 Vyslaní učitelia a zamestnanci na mobility do zahraničia 

Tab. 35 Mobility pracovníkov Technickej fakulty v rámci Erasmus+ KA103 a KA107 – 

výučba 

krajina/fakulta TF 

ČR 6 

Poľsko 3 

spolu 9 
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Tab. 36 Mobility pracovníkov Technickej fakulty v rámci Erasmus+ KA103 a KA107 – 

školenie 

krajina/fakulta TF 

Albánsko 2 

ČR 9 

Poľsko 2 

spolu 13 

6.4 Prijatí učitelia a zamestnanci na mobility zo zahraničia 

Tab. 37 Prehľad prichádzajúcich učiteľov na Technickú fakultu v ak. roku 2021/2022 podľa 

programov 

programy/fakulta TF 

CEEPUS 7 

Erasmus+ KA107 6 

Erasmus+ KA131 28 

iné 1 

Poľské národné štipendium 8 

vedecké štipendium 1 

Celkový súčet 51 

Tab. 37 Prehľad prichádzajúcich učiteľov na Technickú fakultu v ak. roku 2021/2022 podľa 

krajín 

krajina/fakulta TF 

Česká republika 10 

Palestína 6 

Poľsko 30 

Rumunsko 4 

Srbsko 1 

Celkový súčet 51 
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7 Zdroje na zabezpečenie štúdia a podporu vzdelávania 

7.1 Informačné systémy vo vzdelávaní  

Materiálno-technické zabezpečenie vzdelávacieho procesu na fakultách a celoškolských 

pracoviskách sa snaží univerzita vylepšovať nie len z vlastných zdrojov ale aj 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. 

V súčasnosti je na SPU 21 počítačových cvičební. 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.  

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. 

Služba z platformy Microsoft365, ktorá je využívaná pre distančné vzdelávanie na SPU v Nitre. 

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

k integrovaným programom. Samotné tímy sa vytvárajú automaticky v UIS pre skupiny 

študentov a pedagógov pre každý predmet, respektíve pre každú rozvrhovú akciu. Tímy 

umožňujú jednoduché organizovanie mítingov – skupinových video hovorov s prezentáciou 

výukových materiálov. Ďalej tímy umožňujú hromadné zadávanie úloh, testov študentom, 

odovzdanie vypracovaných zadaní študentami,  automatickú kontrolu termínov, vyhodnotenie 

a klasifikáciu pedagógom.  

Pedagógovia túto možnosť distančného vzdelávania 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, online tradičného 

vzdelávania a prezenčnej formy. 

7.2 Študijná literatúra  

UČEBNICE 

1. Maroš Korenko: Základy strojárskych technológií, 1. vydanie 

2. Zuzana Hlaváčová: Fyzikálne vlastnosti potravín, 2. nezmenené vydanie  

3. Ivan Janoško a kol.: Environmentálne technológie a technika, 2. upravené vydanie 

4. Ivan Vitázek, Zdenko Tkáč, Radoslav Majdan: Vnútorné prostredie v automobiloch. 

Prvky výbavy a ich hodnotenie, 1. vydanie 

5. Stanislav Paulovič, Bohumír Brachtýr, Vladimír Cviklovič: Základy elektrotechniky, 5. 

nezmenené vydanie 

6. Juraj Rusnák, Milan Kadnár: Časti strojov, 2. nezmenené vydanie 

7. Juraj Rusnák, František Tóth, Vlastimil Malý: Základy konštruovania, 3. nezmenené 

vydanie 

8. Miroslav Macák a kol.: Obilné kombajny, 2. nezmenené vydanie 

9. Ján Jobbágy a kol.: Technika pre vinohradníctvo a vinárstvo, 1. vydanie 

 

MONOGRAFIE 
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1. František Tóth, Juraj Tulík, Ján Kosiba: Laboratórny výskum povrchov s deponovanou 

vrstvou tenkých kovových filmov v oblasti tribologického systému, 1. vydanie 

  

SKRIPTÁ 

1. Juraj Rusnák, Milan Kadnár: Časti strojov Zbierka konštrukčných príkladov, 1. vydanie 

2. Juraj Jablonický a kol.: Automobilové spaľovacie motory, 2. nezmenené vydanie 

3. Rastislav Bernát a kol.: Opravy strojových skupín, 5. nezmenené vydanie 

4. Stanislav Paulovič: Elektrotechnika – návody na laboratórne cvičenia, 3. nezmenené 

vydanie 

5. Juraj Rusnák, František Tóth, Vlastimil Malý: Základy konštruovania. Pracovné listy 

k cvičeniam, 2. nezmenené vydanie 

Tab. 38 Prehľad počtu titulov študijnej literatúry vydaných na SPU v Nitre v akademickom 

roku 2021/2022 

 
FAPZ FBP FEM FEŠRR FZKI TF Ostatné Spolu 

Učebnice 6 5 3  3 4 9 1 31 

Monografie 6 4 4 2 1 1 2 20 

Skriptá 11 12 8 21 4 5 - 61 

Ostatná 

odporučená 

literatúra 

- 3 1 - 2 - 2 8 

Spolu 23 24 16 26 11 15 5 120 

 

Tab. 39 Pokrytie študijnou literatúrou na ŠP I. stupňa v prvom roku štúdia na TF 

Študijný program 

1. rok štúdia 

Povinné 

predmety 

Povinne 

voliteľné 

predmety 

Počet predmetov 

pokrytých literatúrou 

Podiel 

(%) 

automobilová doprava 5 7 10 83,33 

kvalita a bezpečnosť vo výrobných 

technológiách 8 4 11 91,67 

manažérstvo prevádzky techniky 6 7 9 69,23 

riadiace systémy vo výrobnej technike 8 5 9 69,23 

výrobné technológie pre automobilové 

priemysel 8 7 11 73,33 

 

Tab. 40 Pokrytie študijnou literatúrou na ŠP I. stupňa v druhom roku štúdia na TF 

Študijný program 

2. rok štúdia 

Povinné 

predmety 

Povinne 

voliteľné 

predmety 

Počet predmetov 

pokrytých literatúrou 

Podiel 

(%) 
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automobilová doprava 7 5 8 66,67 

kvalita a bezpečnosť vo výrobných 

technológiách 6 5 7 63,64 

manažérstvo prevádzky techniky 7 5 8 66,67 

riadiace systémy vo výrobnej technike 6 6 6 50 

výrobné technológie pre automobilové 

priemysel 6 4 7 70 

Tab. 41 Pokrytie študijnou literatúrou na ŠP I. stupňa v treťom roku štúdia na TF 

Študijný program 

3. rok štúdia 

Povinné 

predmety 

Povinne 

voliteľné 

predmety 

Počet predmetov 

pokrytých literatúrou 

Podiel 

(%) 

automobilová doprava 4 4 4 50 

kvalita a bezpečnosť vo výrobných 

technológiách 3 4 4 57,14 

manažérstvo prevádzky techniky 3 4 3 42,86 

riadiace systémy vo výrobnej technike 3 4 3 42,87 

výrobné technológie pre automobilové 

priemysel 3 5 4 50 

Tab. 42 Pokrytie študijnou literatúrou na ŠP II. stupňa v prvom roku štúdia na TF 

Študijný program 

1. rok štúdia 

Povinné 

predmety 

Povinne 

voliteľné 

predmety 

Počet predmetov 

pokrytých literatúrou 

Podiel 

(%) 

automobilové dopravné systémy 7 5 8 66,67 

kvalita a bezpečnosť vo výrobných 

technológiách 8 7 9 60 

manažérstvo prevádzky techniky 6 11 7 41,18 

riadiace systémy vo výrobnej technike 7 6 7 53,85 

 

Tab. 43 Pokrytie študijnou literatúrou na ŠP II. stupňa v druhom roku štúdia na TF 

Študijný program 

2. rok štúdia 

Povinné 

predmety 

Povinne 

voliteľné 

predmety 

Počet predmetov 

pokrytých literatúrou 

Podiel 

(%) 

automobilové dopravné systémy 2 6 3 37,5 

kvalita a bezpečnosť vo výrobných 

technológiách 3 6 4 44,44 

manažérstvo prevádzky techniky 3 5 4 50 

riadiace systémy vo výrobnej technike 3 5 3 37,5 

7.3 Knižničné služby 

Knižničné služby súvisiace so vzdelávacími aktivitami univerzity zabezpečuje jej akademická 

knižnica – Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre. Knižnica sa v súčasnom 

informačnom prostredí profiluje ako inštitúcia, ktorá študentom poskytuje kvalitné 
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a hodnoverné zdroje informácií a zapája sa do vzdelávacieho procesu o. i. aktivitami 

zameranými na zlepšovanie informačnej gramotnosti študentov.  

V hodnotenom období sa posilňovali najmä online služby, čo súviselo nielen s obmedzeniami 

z dôvodu pandémie COVID 19, ale aj s celkovým trendom komunikácie informácií. Knižnica 

tiež participovala na implementácii systému pre kontrolu originality Theses, ako nástroja na 

kontrolu finálnych verzií záverečných prác pred ich odoslaním do CRZP: 

Štandardne Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre študentom ponúka: 

− výpožičky študijnej a odbornej literatúry, e-výpožičky, 

− prístup k licencovaným elektronickým zdrojom (databázam), 

− 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. 

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). 

Linky na online publikácie sú súčasťou katalógu knižnice.  

Študenti majú zabezpečený prístup k licencovaným databázam, vrátane vzdialeného prístupu. 

Ponuka plnotextových databáz zahŕňa:  

− Science Direct, 

− Wiley Online Libary, 

− SpringerLINK, 

− KNOVEL Library 

− ProQuest a ProQuest Ebook Central, 

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.  

V spolupráci s vyučujúcimi knižnica poskytovala prednášky, semináre a cvičenia so 

zameraním na problematiku vyhľadávania literatúry, citovania, publikačnej etiky a kritického 

hodnotenia kvality informácií pre študentov najmä v rámci prípravy záverečných prác. Ide 

o široký okruh aktivít označovaných ako „informačné vzdelávanie“ s cieľom zlepšiť zručnosti 

študentov v oblasti práce s informáciami.  

7.4 Sociálne a motivačné štipendiá 

Tab. 44 Sociálne štipendiá v akad. roku 2021/2022 

mesiac 
TF 

Počet štipendií Vyplatená suma celkom (€) 

9 6 1345 

10 6 1345 

11 8 1610 

12 9 1915 
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1 9 1915 

2 9 1820 

3 10 2020 

4 10 2020 

5 9 1715 

6 3 550 

7 0 0 

8 0 0 

suma 79 16 255 

Tab. 45 Štipendiá z vlastných zdrojov v akad. roku 2021/2022 

mesiac 

TF 

Počet štipendií 
Vyplatená suma celkom 

(€) 

9 0 0 

10 8 2141 

11 14 3596 

12 3 2611 

1 1 70 

2 3 1321 

3 4 2630 

4 11 2896 

5 2 300 

6 4 600 

7 0 0 

8 0 0 

suma 50 16 165 

 

Tab. 46 Motivačné štipendiá v akad. roku 2021/2022 

mesiac 

TF 

Počet štipendiá 
Vyplatená suma celkom 

(€) 

9 0 0 

10 0 0 

11 2 916,68 

12 4 2 000 

1 0 0 

2 0 0 

3 0 0 

prospechové 80 40 000 

odborové 95 114 240 

iné 6 3 000 

5 1 700 

6 0 0 

7 0 0 

8 0 0 

suma 188 160 856,68 
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7.5 Podpora študentov so špecifickými potrebami 

Od 1.10.2021 upravuje štúdium študentov so špecifickými potrebami a pôsobnosť koordinátora 

pre študentov so špecifickými potrebami Smernica č. 8/2021 „Zabezpečenie všeobecne 

prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami na SPU 

v Nitre“. Nahrádza smernicu č. 8/2020 účinnú od 1.12.2020.  

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.  

Na konci akademického roka 2021/2022 na Technickej fakulte študovali 4 študenti so 

špecifickými potrebami (traja na 1. stupni a jeden na 2. stupni štúdia). 
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8 Sociálne, športové a kultúrne zabezpečenie pre študentov 

a učiteľov 

8.1 Ubytovacie kapacity 

V akademickom roku 2021/2022 bolo spolu podaných a zároveň schválených 1597 žiadostí 

o ubytovanie. V skutočnosti si ubytovanie rezervovalo 1571 študentov. Rozdiel bol spôsobený 

zrušením rezervácie, čo mohlo zapríčiniť rozhodnutie nenastúpiť na štúdium. Podávanie 

žiadostí o ubytovanie bolo elektronicky zabezpečené cez Univerzitný informačný systém (UIS) 

a následne vyhodnotenie prebiehalo podľa Zásad prideľovania ubytovania v Študentských 

domov SPU. Študenti prvých ročníkov mali ubytovanie pridelené automaticky. Študenti 

ostatných ročníkov sa dozvedeli o rozhodnutí pridelenia resp. nepridelenia internátu v UIS. 

V stanovenom termíne si následne mohli vybrať Študentský domov a konkrétnu izbu, o ktorú 

mali záujem. V septembri 2021 prebehlo ubytovanie na Študentských domovoch. V októbri sa 

začala COVID situácia zhoršovať a fakulty postupne prechádzali na dištančné vzdelávanie. 

Študenti dostali možnosť odubytovať sa, čo spôsobilo, že k 31.12.2021 bolo ubytovaných len 

641 študentov. 

Tab. 47 Prehľad o počte podaných žiadostí  v akad. roku 2021/2022 v ŠD SPU 

Fakulta 

Podané žiadosti Pridelené ubytovanie v ŠD 

počet 

% 

z celkového 

počtu 

počet muži ženy 

FAPZ 456 28,56 449 178 271 

FBP 288 18,03 284 76 208 

FEM 431 26,98 423 111 312 

FEŠRR 56 3,50 55 19 36 

FZKI 194 12,15 191 69 122 

TF 172 10,78 169 162 7 

Spolu 1597 100 1571 615 956 

 

Tab. 48 Počet ubytovaných študentov podľa fakúlt k 31.12.2021 

Fakulta muži ženy spolu 

FAPZ 86 107 193 

FEM 35 115 150 

TF 52 69 121 

FBP 12 16 28 

FEŠRR 30 58 88 

FZKI 60 1 61 

Spolu 275 366 641 
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9 Celoživotné vzdelávanie a doplnkové formy vzdelávania 

Kurzy vysokoškolskej pedagogiky realizované ako kurzy inžinierskej pedagogiky pre 

vysokoškolských pedagógov na vysokých školách s technickým zameraním (IGIP) sa od 

akademického roka 2021/2022 nerealizujú. Od akademického roka 2022/2023 ich nahradia 

výberové prednášky z vysokoškolskej pedagogiky určené pre pedagógov a zamestnancov 

univerzity zamerané najmä na rozvoj sociálnych kompetencií, prácu so študentmi so 

špecifickými potrebami a najnovšie poznatky z vysokoškolskej pedagogiky, psychológie 

a didaktiky.  
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10 Propagácia vzdelávania a zverejňovanie informácií 

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

slúži pre uchádzačov o štúdium na fakulte. V ak. roku 2021/22 bol organizovaný Deň 

otvorených dverí online forme na sociálnej sieti Facebook dňa 24.02.2022 a 25.3.2022. Zároveň 

boli uskutočnené dni otvorených dverí, ktoré boli určené pre vybrané stredné školy (fyzickou 

prehliadkou priestorov fakulty).  
 

http://www.studujtechniku.sk/
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11 Zabezpečenie dištančného vzdelávania v akademickom roku 

2021/2022 

Z dôvodu protipandemických opatrení časť výučby v zimnom resp. letnom semestri bola 

vykonávaná online formou cez MS Teams. Výučba v zimnom semestri začala kombinovanou 

metódou (prednášky online a cvičenie prezenčnou metódou). Od piateho týždňa zimného 

semestra výučba prebiehal výhradne online formou. Skúšky v zimnom semestri boli 

vykonávané online formou. Výučba v letnom semestri začala online formou, od tretieho týždňa 

prebiehal výučba prezenčnou formou.  
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12 Priebežné monitorovanie, zhromažďovanie a spracovanie 

informácií 

V priebehu akademického roku 2021/2022 boli vykonávané dotazníkové prieskumy, ktorých 

výsledky sú zverejnené na stránke: https://tf.uniag.sk/sk/dotaznikove-prieskumy/. Výsledky 

dotazníkových prieskumov boli predmetom rokovaní príslušných programových komisií.  

https://tf.uniag.sk/sk/dotaznikove-prieskumy/
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13 Výsledky hodnotenia vzdelávacieho procesu za akademický 

rok 2021/2022 a závery  

V predloženej Správe o vzdelávacej činnosti na Technickej fakulte za akademický rok 2021/22 

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,  

− 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 

(manažérstvo prevádzky techniky), 

− 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, 
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- 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, 

 

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: zástupcovia vedúcich ústavov a zodpovední za predmety 

Termín: priebežne 

- Upraviť obsahovú náplň predmetov s ohľadom na stupeň štúdia. 

Zodpovední: zástupcovia vedúcich ústavov a zodpovední za predmety 

Termín: priebežne 

- Pripraviť pedagogické dokumentácie nových predmetov, ktoré bude fakulta ponúkať 

v študijných programoch od ak. roka 2022/23 vložiť podrobný obsah predmetu, resp. 

tematické celky predmetu do UIS v SJ a v AJ, v súčinnosti s novými požiadavkami pre 

zosúladenie študijných programov s Metodikou na vyhodnocovanie štandardov SAAVŠ. 

Zodpovední: zástupcovia vedúcich ústavov 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 ústavov 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 

Termín: priebežne 

- 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. 

Zodpovedný: prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť 

Termín: priebežne 

- 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.   



44 
 
 

Zodpovední: zástupcovia vedúcich ústavov a vedúci záverečných prác 

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, zástupcovia vedúcich 

ústavov 

Termín: 

- Realizovať závery hodnotenia štátnych skúšok a odporúčania predsedov komisií pre 

štátne skúšky v pedagogickej práci na TF. 

Zodpovední: predsedovia štátnicových komisií, vedúci bakalárskych a diplomových prác 

Termín: priebežne  

- Zaslať informácie na všetky stredné školy a osobne propagovať, zorganizovať DOD - 

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. 

Zodpovední: vedúci ústavov 

Termín: priebežne, podľa zverejnenej výzvy  

- Dodržiavanie smerníc a nariadení uvedených vo Vnútornom systéme zabezpečovania 

kvality SPU v Nitre. 

Zodpovední: prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť, predsedovia programových 

komisií študijných programov 

Termín: priebežne 

- Príprava podkladov pre podanie žiadosti o akreditáciu študijných programov 

s Metodikou na vyhodnocovanie štandardou SAAVŠ 

Zodpovední: dekan, prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť, predsedovia 

programových komisií študijných programov 

Termín: priebežne 
 


