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1. Úvod  

 
Predkladaná správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti FEŠRR v akad. roku 2018/2019 je 

bilanciou činnosti jej pracovísk a zamestnancov v pätnástom roku existencie fakulty.  

 

Vyhodnotenie plnenia úloh  

 

Reakreditovať študijný program integrovaný rozvoj vidieka v študijnom odbore verejná správa 

a regionálny rozvoj na III. stupni vzdelávania v dennej a externej forme štúdia. 

Termín: december 2018 

Zodpovední: poverení garanti študijného programu, prodekani 

 

V zmysle zmeny v zákone č. 131/2002 Z. z. bude zmena garanta prerokovaná na najbližšom zasadnutí 

Vedeckej rady fakulty. 

 

Pripraviť a podať žiadosť o akreditáciu programu ďalšieho vzdelávania na tému 

„Agroenergetika v životnom prostredí“. 

Termín: február 2019 

Zodpovední: poverený garant programu prof. Ing. Ján Gaduš, PhD., prodekani 

 

Úloha splnená. Program bol MŠVVaŠ SR akreditovaný. 

 

Pripraviť a podať žiadosť o akreditáciu programu ďalšieho vzdelávania na tému „Podpora 

rozvoja vidieka“. 

Termín: december 2018 

Zodpovední: poverený garant programu doc. Ing. Jana Jarábková, PhD., prodekani 

 

Úloha splnená. Program bol MŠVVaŠ SR akreditovaný. 

 

Trvalé úlohy: 

 

Stabilizovať personálne zabezpečenie vzdelávacieho procesu na FEŠRR a podporovať odborný 

rast učiteľov pre získavanie vedeckopedagogických hodností ako i výchovou mladých učiteľov. 

Termín: trvale 

Zodpovedná: dekanka fakulty 

 

Úloha sa priebežne plní. V sledovanom období úspešne prebehlo habilitačné konanie doc. Ing. Janky 

Bereseckej, PhD. z Katedry regionalistiky a rozvoja vidieka, a začalo sa inauguračné konanie doc. Ing. 

Alexandra Fehéra, PhD. z Katedry udržateľného rozvoja a habilitačné konanie Ing. Ľubici 

Rumanovskej, PhD. z Katedry európskych politík. 

 

Neprijať do pracovného pomeru žiadneho učiteľa bez PhD. a bez schopnosti prednášať v jazyku 

anglickom. 

Termín: trvale 

Zodpovedná:  dekanka fakulty 

 

Úloha sa plní.  

 

Venovať sústavnú pozornosť kvalite vzdelávacieho procesu na fakulte  a pokračovať v rozvíjaní 

a zavádzaní systému priameho merania a overovania kvality v študijných programoch 

zabezpečovaných na fakulte pri súčasnom zainteresovaní všetkých pracovníkov a študentov. 

Termín: trvale 

Zodpovední: prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť, FRK, učitelia  
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Úloha sa plní. Vyhodnotila sa spätná väzba od zamestnávateľov z odbornej praxe študentov, ktorá bola 

pozitívna. Do potvrdenia o absolvovaní odbornej praxe sa doplnili „odporúčania na zlepšenie pre 

fakultu“. V spolupráci s garantmi I. a II. stupňa štúdia študijného programu environmentálny 

manažment sa navrhla štruktúra téz k záverečným prácam a sprostredkovali sa informácie končiacim 

študentom. Prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť zvolala predsedov štátnicových komisií pred 

začiatkom, ako aj po konaní štátnych skúšok na I. a II. stupni štúdia za účelom informovania ohľadom 

ich priebehu, výsledného hodnotenia štátnych skúšok, návrhom odporúčaní..   
 

Formou dotazníkového prieskumu hodnotiť uplatnenie absolventov a spokojnosť 

zainteresovaných strán po nástupe do praxe.  

Termín: pravidelne raz počas akademického roka ku dňu 31. január 

Zodpovedná: prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť  

 

Úloha sa plní. Výsledky dotazníkového prieskumu sú východiskovým materiálom pre prípravu Akčného 

plánu zvyšovania kvality vzdelávania na FEŠRR, Cieľov kvality pre zlepšovanie vysokoškolského 

vzdelávania a Správy o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti. 

 

Osobitnú pozornosť venovať edičnej politike a edičnému plánu vydávania učebných textov tak, 

aby sa explicitne zvýšil podiel povinných predmetov, ktoré sú zabezpečené základnou študijnou 

literatúrou.   
Termín: trvale  

Zodpovedná: edičná komisia  

 

Úloha sa plní na 47%. Edičná komisia konštatovala, že z edičného plánu vydávania učebných textov 

vyplýva, že podiel povinných predmetov zabezpečených študijnou literatúrou zostáva na takmer 

rovnakej úrovni ako v predchádzajúcom akademickom roku (46%). 

 

Zabezpečovať naďalej finančné prostriedky z dotačných aj mimo dotačných zdrojov, prípravou 

vedeckých, vzdelávacích a ďalších projektov tak, aby bolo možné aj naďalej modernizovať  

vzdelávací proces. 

Termín: trvale 

Zodpovední: dekanka fakulty, učitelia 

 

Úloha sa priebežne plní. Učitelia sa aktívne zapájali do výziev v rámci grantových schém MŠVVaŠ, 

APVV, Horizont 2020, EŠIF a ďalších medzinárodných výskumných a vzdelávacích projektov. 

 

Postupne zvyšovať počet predmetov ponúkaných v anglickom jazyku. 
Termín: 31.07.2019 

Zodpovední: prodekanka pre zahraničné vzťahy, garanti ŠP 

 

Úloha splnená. Začal sa učiť povinne-voliteľný predmet Základy EIA II. v anglickom jazyku na II. stupni 

štúdia v študijnom programe regionálny rozvoj a politiky EÚ.  

 

Zintenzívniť spoluprácu fakulty s praxou a zapájať do projektov spolupráce s praxou aj 

študentov. 

Termín: trvale 

Zodpovední: dekanka fakulty, prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť, KŠP 

 

Úloha sa plní. Študenti absolvovali prax aj v rámci projektov na mestských a obecných úradoch, v 

inštitúciách na úrovni kraja, na okresných úradoch, úradoch práce, vecí a rodiny, v mikroregiónoch, v  

podnikateľských subjektoch a neziskových organizáciách, na odboroch starostlivosti o životné 

prostredie a v iných organizáciách. Študenti absolvovali aj exkurziu v inštitúciách EÚ. 
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Posilniť cielenú propagáciu možností štúdia na fakulte, vytvoriť marketingovú stratégiu 

propagácie štúdia. 

Termín: trvale  

Zodpovední: osoba poverená pani dekankou, prodekani  

 

Úloha sa priebežne plní. Propagačnou činnosťou na fakulte bol poverený Ing. Martin Prčík, PhD. 

z Katedry udržateľného rozvoja v spolupráci s prodekankou pre výchovno-vzdelávaciu činnosť. 

Podrobnejšie informácie sú uvedené v predloženej správe. 
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2. Vzdelávanie v študijných programoch        
  

Vzdelávací proces sa realizoval v troch stupňoch štúdia v rámci 2 študijných odborov 3.3.5 verejná 

správa a regionálny rozvoj a 4.3.3 environmentálny manažment. Prehľad o výučbe realizovanej podľa 

študijných programov (ŠP) v akad. roku 2018/2019 je uvedený v tabuľke 1 a v prílohe 1. Prehľad 

akreditovaných ŠP je uvedený v prílohe 2.  

 

Tabuľka 1 Prehľad o výučbe realizovanej podľa ŠP v akad. roku 2018/2019  

Fakulta Bakalárske štúdium Inžinierske štúdium Doktorandské štúdium Spolu 

ŠP ŠP ŠP ŠP 

FEŠRR 3 3 2 8 

 

3. Prijímacie konanie a výber uchádzačov 
 

Prijímacie konanie sa uskutočnilo v súlade s platnými právnymi predpismi. Podmienky sa zverejnili na 

www.fesrr.uniag.sk a na www.portalvs.sk. 

  

Vedenie fakulty venovalo zvýšenú pozornosť propagácii o možnostiach štúdia na fakulte najmä tým, že 

sa:  

• v troch termínoch (14.12.2018, 18.01.2019, 15.02.2019) zorganizoval „deň otvorených dverí“, 

• prezentovali možnosti štúdia na veľtrhoch vzdelávania GAUDEAMUS Nitra, AKADÉMIA & 

VAPAC Bratislava, KAM NA VYSOKÚ Trnava, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Prešov 

a Košice, 

• zabezpečila cielená propagácia študijných programov na stredných školách na Slovensku v 

tímoch učiteľ a študent (11 stredných škôl) a propagáciu priamo študentmi (8 stredných škôl).  

• na stredné školy zaslali informačné materiály, 

• zabezpečilo umiestnenie informačných letákov v  prostriedkoch hromadnej dopravy, 

• zabezpečila propagácia o možnostiach štúdia cez sociálne siete Facebook a Instagram, 

• propagovali možnosti štúdia počas prednáškových a iných pobytov učiteľov a študentov na 

domácich a zahraničných univerzitách. 

 

Prijímacie konanie na bakalársky stupeň vzdelávania sa uskutočnilo formou prijímacieho pohovoru, 

ktorého sa zúčastnilo vyše 83% prihlásených uchádzačov o štúdium (tabuľka 2). Pri výbere 

uchádzačov sa zohľadňovali výsledky stredoškolského štúdia, jazykové certifikáty a úspešná 

reprezentácia na medzinárodných a národných súťažiach. 

Tabuľka 2  Prijímacie konanie pre akad. rok 2019/2020 

Fakulta 
Stupeň 

štúdia 

Forma 

štúdia 

Počet 

prihlásených 

Počet 

zúčastnených 

Počet prijatých Počet  

zapísaných na 

fakulte 

(novoprijatí) 

v 

riadnom 

 konaní 

po 

preskúmaní 

FEŠRR 

Bc. 

I. st. 

denná 127 109 109 0 81 

externá 4 0 0 0 0 

Ing. 

II. st. 

denná 99 99 99 0 88 

externá 1 1 0 0 0 

 

Najväčší záujem uchádzači prejavili o ŠP regionálny rozvoj a politiky EÚ a rozvoj vidieka a vidieckeho 

turizmu. V porovnaní s predchádzajúcim ak. rokom stúpol záujem uchádzačov o štúdium o ŠP 

environmentálny manažment.  Nižší záujem prejavili uchádzači o ŠP regionálny rozvoj a politiky EÚ 

v kombinácií slovenského a anglického jazyka.   

Dôvodom nezáujmu uchádzačov o externú formu štúdia je spoplatnenie štúdia a predĺženie dĺžky štúdia 

o jeden rok.  

http://www.fesrr.uniag.sk/
http://www.fesrr.uniag.sk/
http://www.portalvs.sk/
http://www.portalvs.sk/
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Prijatí uchádzači boli informovaní o možnostiach štúdia na našej fakulte od známych, priateľov alebo 

spolužiakov (34%), z portálu VŠ (33%), na veľtrhoch vzdelávania (13%), z webovej stránky fakulty 

(18%). Ďalšie informácie získali z regionálnych novín (1%) a z informácie podanej na strednej škole 

(1%). 

Počet uchádzačov o štúdium, zúčastnených na prijímacom konaní a zapísaných študentov na I.  stupni 

v dennej a externej forme štúdia v akad. rokoch 2017/2018 až 2019/2020 je uvedený v grafoch 1 a 2. 

 

Graf 1 Počet uchádzačov o štúdium, zúčastnených na prijímacom konaní a zapísaných študentov 

na I.  stupni v dennej forme štúdia  

 

 
 

Graf 2 Počet uchádzačov o štúdium, zúčastnených na prijímacom konaní a zapísaných študentov 

na I.  stupni v externej forme štúdia 

 

 
 

Analýza počtu uchádzačov o štúdium podľa strednej školy ukázala najväčší počet prihlásených 

z gymnázií a stredných odborných škôl (takmer 66% prijatých uchádzačov zo stredných odborných 

škôl, 25% z gymnázií a 9% zo stredných škôl v zahraničí, graf 3). Z priestorového hľadiska sa na fakultu 

hlásili najmä uchádzači z Nitrianskeho kraja (45%), ďalej z Trnavského (17%), Banskobystrického 

(17%), Prešovského (5%) a Žilinského (4%). Porovnaním s predchádzajúcim rokom sa znížil počet 

uchádzačov o štúdium z Nitrianskeho kraja o 19%, naopak stúpol počet uchádzačov z Trnavského kraja 

o 7%, z Banskobystrického o 11% a zo zahraničia o 5%. Menej uchádzačov bolo zo Žilinského, 

Trenčianskeho a Bratislavského kraja a tiež z regiónu východného Slovenska (graf 4).  

Prijatí uchádzači ukončili štúdium na gymnáziu (25%), obchodnej akadémií (24%), strednej odbornej 

škole (13%), v zahraničí (9%), strednej priemyselnej škole (8%), hotelovej akadémií (7%) a iných 

stredných školách. 
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Graf 3 Prijatí uchádzači o štúdium na I. stupeň štúdia podľa strednej školy  

 

 
 

 

Graf 4 Prijatí uchádzači o štúdium na I. stupeň štúdia podľa krajov (%)  
 

 
     

 

Na II. stupeň prišlo  spolu 100 prihlášok v dennej (99 prihlášok) a externej (1 prihláška) forme štúdia. 

Na štúdium sa  zapísalo 88 uchádzačov (príloha 3).  Možno skonštatovať, že celkový počet podaných 

prihlášok na II. stupeň štúdia oproti predchádzajúcemu akad. roku klesol (o 37% z celkového počtu 

prihlášok). Záujem študentov o štúdium zo strany absolventov I. stupňa štúdia iných univerzít SR je v 

hodnotenom období stúpol na 40% z celkového počtu prihlášok (predchádzajúci akad. rok 30%). 
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4. Kvantitatívne ukazovatele  

    

4.1 Počet študentov v ak. roku 2018/2019 

  

Štúdium sa realizovalo vo všetkých akreditovaných  študijných programoch. V hodnotenom období sa 

vzdelávalo 464 študentov I., II. a III. stupňa štúdia. Počet zapísaných študentov v jednotlivých stupňoch 

a formách štúdia je uvedený v tabuľke 3.  

 

Tabuľka 3 Počet zapísaných študentov na I., II. a III. stupni štúdia v dennej a externej forme 

štúdia  

I. stupeň II. stupeň III. stupeň  
 

spolu 

denná 

forma 
externá 

forma 
spolu denná 

forma 
externá 

forma 
spolu denná 

forma 
externá 

forma 
spolu 

DF+EF 

183 21 204 192 52 244 8 8 16 464 

 

Počet študentov zapísaných na FEŠRR v akad. r. 2016/2017 až 2019/2020 je znázornený v grafoch 5 

a 6. Priemerne na jedného učiteľa pripadalo 11 študentov (tabuľky 3 a 11). Z celkového počtu 

študentov bolo 18 zahraničných (3,9%) na I., II. a III. stupni štúdia. Išlo o študentov Tadžickej 

republiky, Kazašskej republiky, Srbskej republiky, Ukrajiny, Českej republiky, Thajského kráľovstvá, 

Ruskej federácie a Tureckej republiky. Takmer 75 % zahraničných študentov študovalo ŠP Regionálny 

rozvoj a politiky EÚ v kombinácii anglického a slovesného jazyka, ostatní študenti ŠP regionálny rozvoj 

a politiky EÚ a ŠP rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu. Percentuálny podiel zahraničných študentov 

v porovnaní s predchádzajúcimi dvomi akad. rokmi sa zvýšil (2,9% a 2,8% z celkového počtu 

študentov). Počet študentov v I. a II. stupni v jednotlivých rokoch štúdia v ak. rokoch  2016/2017 až 

2019/2020 je uvedený v prílohe 4 a počet študentov podľa študijných programov v I., II. a III. stupni 

štúdia v dennej a externej forme v akad. roku 2018/2019 v prílohe 5. 

 

Graf 5 Počet zapísaných študentov podľa študijných programov na I. a II. stupni v dennej forme 

štúdia  

 
 

 

Legenda: RRP - regionálny rozvoj a politiky EÚ, RRPA - regionálny rozvoj a politiky EÚ v AJ a SJ, RR - 

regionálny rozvoj, RVT - rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu, RVTA - rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu v AJ 

a SJ, VK - manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu, EMZ - environmentálny manažment a EM- 

environmentálne manažérstvo.  
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Graf 6 Počet zapísaných študentov podľa študijných programov na I.  a II. stupni v externej forme 

štúdia  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Legenda: RRP - regionálny rozvoj a politiky EÚ, RRPA - regionálny rozvoj a politiky EÚ v AJ a SJ, RR - 

regionálny rozvoj, RVT - rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu, VK - manažment rozvoja vidieckej krajiny a 

vidieckeho turizmu, EU - európske rozvojové programy, EMZ - environmentálny manažment a EM - 

environmentálne manažérstvo.  

 

5. Štátne skúšky  
 

5.1 Bakalárske štúdium   
 

Štátne skúšky (ŠS) na I. stupni štúdia v dennej forme štúdia sa organizovali v študijných programoch: 

environmentálne manažérstvo, environmentálny manažment, rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu, 

regionálny rozvoj a politiky EÚ, regionálny rozvoj a politiky EÚ v kombinácii AJ a SJ a v externej 

forme štúdia v študijných programoch: manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu a 

regionálny rozvoj a politiky EÚ.  

Štátnych bakalárskych skúšok sa zúčastnilo spolu 60 študentov v dennej a externej forme štúdia. 

Prospelo 57 študentov (95%), z toho 3 (5%) prospeli s vyznamenaním a 3 študenti (5%) neprospeli. Na 

II. stupni štúdia pokračuje 51 (takmer 90%) absolventov I. stupňa štúdia (tabuľka 4).  

 

Tabuľka 4 Štátne skúšky absolventov I. stupňa štúdia  

Počet zúčastnených 
na ŠS Prospeli 

Z toho prospeli 
s vyznamenaním 

Pokračovanie v štúdiu 
Ing. 

60 57 3 51 

   

 

5.2 Inžinierske štúdium  
 

Štátne skúšky (ŠS) na II. stupni štúdia v dennej a externej forme sa organizovali v študijných 

programoch: environmentálny manažment, rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu, regionálny rozvoj 

a politiky EÚ, v dennej forme štúdia v študijnom programe regionálny rozvoj a politiky EÚ 

v kombinácii AJ a SJ. 

V dennej a externej forme pristúpilo k štátnej skúške 118 študentov, z toho prospelo 117 (99%) 

študentov. Z uvedeného počtu 12 študenti prospeli s vyznamenaním (10%) (tabuľka 5). Na III. stupni 

štúdia pokračuje 1 absolvent (1%) II. stupňa štúdia. 
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Tabuľka 5 Štátne skúšky absolventov II. stupňa štúdia  

Počet zúčastnených 
na ŠS Prospeli 

Z toho prospeli 
s vyznamenaním 

Pokračovanie v štúdiu 
PhD. 

118 117 12 1  

 

Komisie pre štátne skúšky hodnotili ich priebeh, celkovú vedomostnú úroveň študentov ako aj 

organizačné zabezpečenie štátnych bakalárskych a inžinierskych skúšok. Návrhy a odporúčania komisií 

pre štátne skúšky smerovali najmä ku skvalitneniu obsahu záverečných prác. V hodnotenom akad. roku 

absolvovali štátnu bakalársku skúšku v anglickom jazyku 3 študenti a štátnu inžiniersku skúšku 5 

študentov. Komisie pre štátne skúšky hodnotili preukázané vedomosti a prejav študentov na štátnych 

skúškach na dobrej úrovni. Z porovnania počtu zúčastnených a úspešných študentov na štátnych 

bakalárskych a inžinierskych skúškach za posledné tri akad. roky (graf 7) vyplýva, že priemerný počet 

neúspešných študentov je takmer 3,4% (4,0%, 4,1% a 2,2%) z celkového počtu študentov.  

V sledovanom akademickom roku bola udelená 1 cena rektorky a 6 cien dekanky.   

 

Graf 7 Počet zúčastnených a úspešných študentov na štátnych bakalárskych a inžinierskych 

skúškach  

 

 
 

 

6. Vzdelávací proces a jeho kvalita 

Univerzita má vypracovaný vnútro-univerzitný systém hodnotenia kvality vzdelávania (KV) podľa 

noriem a smerníc na zabezpečenie kvality v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania (ESG). 

Rozhodnutím rektora č. 2/2013 je zriadená Univerzitná rada kvality ako poradný orgán pre hodnotenie 

kvality vzdelávania na univerzite. FEŠRR zriadila Fakultnú radu kvality (FRK) pre zabezpečenie 

kvality vzdelávania na úrovni fakulty a Komisiu pre študijné programy (KŠP) na úrovni študijných 

programov. Pripravil sa Akčný plán zlepšovania kvality vzdelávania a ďalšie dokumenty. Všetky 

dokumenty sú zverejnené na webovom sídle fakulty alebo univerzity 

(http://www.fesrr.uniag.sk/sk/fakultna-rada-kvality/).  

Postupy v oblasti zabezpečovania kvality sú vypracované a uplatňujú sa v nasledovných oblastiach:  

 tvorba, schvaľovanie, monitorovanie a pravidelné hodnotenie študijných programov,  

 kritéria a pravidelné hodnotenie študentov, 

 zabezpečenie kvality vysokoškolských učiteľov,   

 zabezpečenie materiálnych, technických a informačných zdrojov na podporu vzdelávania 

študentov zodpovedajúcich potrebám študijných programov,  
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 zber, analýza a využitie informácií potrebných na efektívne riadenie uskutočňovania študijných 

programov,  

 pravidelné zverejňovanie aktuálnych, objektívnych, kvantitatívnych a kvalitatívnych informácií 

o študijných programoch  a ich absolventoch.  

Kvalita vzdelávania je zabezpečovaná analýzou vzdelávacej činnosti na fakulte, ktorá je schvaľovaná 

na úrovni Kolégia dekanky a Vedeckej rady fakulty. V správe sa uplatňuje SWOT analýza, v ktorej sa 

hodnotia silné a slabé stránky vzdelávacieho procesu, ako aj príležitosti a ohrozenia s vyústením do 

konkrétnych opatrení do ďalšieho akademického roku.  

 

6.1  Študijné výsledky a úspešnosť štúdia 

  

Študijné výsledky, ktoré dosiahli študenti v jednotlivých stupňoch a rokoch štúdia uvádzajú tabuľky 6 

a 7. Študenti vyšších ročníkov na I. a II. stupni štúdia dosahujú v priemere lepšie študijné výsledky ako 

študenti v prvom roku štúdia. V porovnaní s predchádzajúcim akad. rokom sa dosiahnuté študijné 

výsledky mierne zlepšili na I. stupni štúdia z váženého študijného priemeru 2,58 na 2,52 a na II. stupni 

štúdia z 2,07 na 1,96.  

 

Porovnaním študentov dennej a externej formy na I. stupni štúdia sme zaznamenali študijné výsledky 

lepšie u študentov v dennej forme štúdia (2,47) ako v externej forme (2,68). U študentov dennej a 

externej formy na II. stupni štúdia sme zistili, že študijné výsledky nevykazujú významnejšie rozdiely 

(1,96 v dennej forme a 1,99 v externej forme). Z hľadiska štruktúry študijných programov v dennej 

forme štúdia najlepšie študijné výsledky dosiahli študenti II. stupňa štúdia v študijných programoch 

environmentálny manažment (vážený študijný priemer 1,54) a rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu 

(vážený študijný priemer 1,97). 

 

Tabuľka 6 Vážený študijný priemer v jednotlivých stupňoch v dennej forme  

Fakulta 

Rok štúdia v akad. roku 2018/2019 

I. stupeň celkový 

priemer 

II. stupeň 
celkový priemer 

1. 2. 3. 1. 2. 

 FEŠRR 2,64 2,29 2,47 2,47 2,08 1,84 1,96 

 

Tabuľka 7 Vážený študijný priemer v jednotlivých stupňoch v externej forme  

Fakulta 

Rok štúdia v akad. roku 2018/2019 

I. stupeň celkový 

priemer 

II. stupeň celkový 

priemer 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 

 FEŠRR 2,70 2,80 2,55   2,68 2,25 2,19 1,53 1,99 

 

Z analýzy dosiahnutých výsledkov u študentov študujúcich v dennej a externej forme štúdia v I. a II. 

stupni štúdia (tabuľky 8 a 9)  je vidieť, že z celkového počtu zapísaných študentov (448):  

 

 337 študentov (75%) vykonalo všetky skúšky,   

 51 študentov (11%) získalo min. 48 kreditov a sú zapísaní do ďalšej časti štúdia,   

 34 študentov (8%) nesplnilo podmienky tzn. opakuje predmety v hodnote vyššej ako 12 

kreditov,  

 26 študentov (6%) štúdium zanechalo, prerušilo alebo sú vylúčení pre nesplnenie študijných 

povinností.   
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Tabuľka 8 Prehľad o úspešnosti štúdia v dennej forme štúdia 

Rok 

štúdia/ 

stupeň 

štúdia 

(st.) 

Počet 

zapísaných 

študentov 

Vykonali 

všetky 

skúšky 

% 

Prenášajú 

si 

predmety  

v hodnote  

≤ 12 

kreditov 

% 

Prenášajú 

si 

predmety  

v hodnote  

> 12 

kreditov 

% 

Úbytok 

Ostat- 

ní 
% 

1./I.st. 75 40 53,33 10 13,33 20 26,66 5 6,66 

2./I.st. 40 33 82,50 2 5,00 1 2,50 4 10,00 

3./I.st. 68 60 88,24 8 11,76 0 0,00 0 0,00 

1./II.st. 75 52 69,33 13 17,33 6 8,00 4 5,33 

2./II.st. 117 96 85,94 11 9,40 1 0,85 9 7,69 

Spolu 375 281 74,93 44 11,73 28 7,47 22 5,87 

 

Tabuľka 9 Prehľad o úspešnosti štúdia v externej forme  

 

Porovnaním I. a II. stupňa štúdia zistíme, že úbytok študentov je vyšší najmä v druhom roku v I. stupni 

štúdia (10%, v predchádzajúcom akad. roku 15%) v dennej forme štúdia (tabuľka 8, graf 8) a v treťom 

roku (11%, v predchádzajúcom akad. roku 0%) v externej forme štúdia (tabuľka 9, graf 8). Porovnaním 

dennej a externej formy štúdia zistíme, vyšší podiel študentov dennej formy štúdia, ktorí splnili 

podmienky na zápis do ďalšej časti štúdia (denní 87% a externí 86%, v predchádzajúcom akad. roku 

88% a 85%) a rovnaký podiel denných a externých študentov, ktorí zanechali alebo prerušili štúdium 

(6% a v predchádzajúcom akad. roku denní 7% a externí 10 %). Študenti dennej a externej formy štúdia 

dosiahli približne rovnaký podiel za opakujúce predmety z predchádzajúceho roku štúdia za viac ako 

12 kreditov (8%) (graf 8).  

Počet študentov, ktorí úspešne vykonali všetky skúšky v porovnaní s predchádzajúcim akad. rokom 

(graf 8) sa v dennej forme štúdia zvýšil o 2% a celkový úbytok študentov v sledovanej forme štúdia 

klesol o 1,5%.  

 

Hlavnými príčinami úbytku študentov zostáva:  

- zanechanie štúdia z dôvodu nevykonania skúšok z opakovaných predmetov  

(v sledovanom období najmä v 2. roku štúdia), 

- v 1. roku štúdia náročnosť vysokoškolského štúdia, 

- u študentov zlý odhad vlastných predpokladov pre štúdium.  

Rok 

štúdia/ 

stupeň 

štúdia 

(st.) 

Počet 

zapísaných 

študentov 

 

 

Vykonali 

všetky 

skúšky 

% 

Prenášajú 

si 

predmety  

v hodnote  

≤ 12 

kreditov 

% 

Prenášajú 

si 

predmety  

v hodnote  

> 12 

kreditov 

% 

Úbytok 

Ostat- 

ní* 
% 

1./I.st. 10 4 40,00 2 20,00 3 30,00 1 10,00 

2./I.st. 2 2 100,0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

3./I.st. 9 7 77,77 1 11,11 0 0,00 1 11,11 

1./II.st. 22 14 63,63 3 13,64 3 13,64 2 9,09 

2./II.st. 13 12 92,31 1 7,69 0 0,00 0 0,00 

3./II.st. 17 17 100,0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Spolu 73 56 76,71 7 9,59 6 8,21 4 5,48 
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Graf 8 Úspešnosť štúdia na I. a II. stupni štúdia v dennej a externej forme štúdia  

 
 

6.2 Vzdelávacie projekty  
 

V akad. roku 2018/2019 sa riešili 3 vzdelávacie projekty KEGA MŠVVaŠ SR: 

 

číslo projektu: 001UCM-4/2016 

názov projektu: Tvorba inovatívnych učebných pomôcok pre novoakreditovaný študijný program 

Manažment vo verejnej správe 

zodpovedná riešiteľka za SPU: doc. Ing. Loreta Schwarczová, PhD. 

doba riešenia: 2016-2018 

  

číslo projektu: 024SPU-4/2017 

názov projektu: Tvorba moderných učebníc v slovenskom a anglickom jazyku 

pre nové študijné programy 

zodpovedný riešiteľ: Ing. Maroš Valach, PhD. 

doba riešenia: 2017-2019 

  

číslo projektu: 047SPU-4/2018 

názov projektu: Nové prístupy vo výučbe miestneho ekonomického a sociálneho rozvoja  

zodpovedná riešiteľka: Ing. Marcela Chreneková, PhD. 

doba riešenia: 2018-2020 

 

Medzinárodné vzdelávacie projekty  patrili  v sledovanom období k významnej aktivite fakulty v oblasti 

internacionalizácie vzdelávacieho procesu (tabuľka 10). 
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Tabuľka 10 Medzinárodné vzdelávacie projekty 

Por

. č. 

Názov projektu  Zodpovedná 

osoba 

/predkladateľ 

Začiatok 

projektu 

Koniec 

projektu 

Program 

1 International Master of Science in 

Rural Development 

(IMRD) 

prof. JUDr. Anna 

Bandlerová, PhD. 

21.09.2015 20.09.2019 Erasmus + KA1 

EMJMD Erasmus 

Mundus Joint 

Master Degree) 

2 International University 

Cooperation on Land Protection in 

European-Asiatic Countries 

(IUCLAND) 

prof. JUDr. Anna 

Bandlerová, PhD. 

15.10.2015 14.01.2019 Erasmus+, KA2 

Budovanie 

kapacít v oblasti 

vyššieho vzdel. 

3 Comparartive Double Degree in EU 

and South-Korean Rural 

Development and Agricultural 

Economics (EKAFREE) 

prof. JUDr. Anna 

Bandlerová, PhD. 

01.09.2015 31.12.2018 bilaterálna 

spolupráca 

4 Enhancing Competencies of Central 

Asian Universities in Agricultural 

Policy focused on Environmental 

Protection & Land Management 

(ECAP)  

prof. Ing. Pavol 

Schwarcz, PhD. 

15.10.2015 14.10.2018 Erasmus+ KA2 

Budovanie 

kapacít v oblasti 

vyššieho vzdel. 

5 Economic and Legal Basics of 

Entrepreneurship in Agrifood 

Industry 

Mgr. Ing. Ondrej 

Beňuš, PhD. 

01.09.2018 31.08.2021 Erasmus+ Jean 

Monnet Module 

6 EU Intellectual Property doc. JUDr. Ing. 

Jarmila Lazíková, 

PhD. 

01.09.2018 31.08.2021 Erasmus+ Jean 

Monnet Module 

7 Let's Rock the Central, Eastern and 

Western Europe with Transnational 

Local Action Groups 

doc. JUDr. Lucia 

Palšová, PhD. 

01.01.2018 nešp. Visegrad+ Grant 

8 Sustainable Management of Cultural 

Landscapes (SUMCULA) 

Ing. Norbert 

Floriš 

10.2017 31.08.2020 Erasmus+ KA2 

Strategické 

partnerstvá 

 

V porovnaní s predchádzajúcim akad. rokom celkový počet vzdelávacích projektov (KEGA 

a medzinárodných vzdelávacích projektov) v prepočte na 1 učiteľa klesol z 0,33 na 0,26.  

 

6.3 Zabezpečenie vzdelávacieho procesu  

 

6.3.1 Personálne zabezpečenie vzdelávacieho procesu 

 
Počet učiteľov, ktorí zabezpečovali výučbu predmetov v študijných programoch bolo 42, ich 

kvalifikačná štruktúra k 31.10.2018 je uvedená v tabuľke 11. V súlade  so spôsobom univerzitného 

vzdelávania je výučba na všetkých fakultách zabezpečovaná učiteľmi katedier, ktoré sa svojou 

odbornosťou orientujú na konkrétnu oblasť štúdia. Preto sa na výučbe našich študentov podieľali aj 

učitelia z iných fakúlt SPU, najmä FEM. 

 

Tabuľka 11 Počet učiteľov a ich kvalifikačná štruktúra - údaje k 31.10.2018  

Rok  Profesori  Docenti  Odborní asistenti  Asisten 
ti  

Hosť 

Profesor  
Učitelia 

spolu  DrSc.  PhD.  DrSc.  PhD.  PhD.  bez 

PhD. 

2016/2017 1 9 0 6 26 0 0 0 42 

2017/2018 1 9 0 6 26 0 0 0 42 

2018/2019 1 7  0 7 27 0 0 0 42 
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Problémom v oblasti personálneho zabezpečenia vzdelávacieho procesu na fakulte zostáva:  

 zlá veková štruktúra profesorov,  

 nedostatok docentov (17% z celkového počtu učiteľov).  

 

Za pozitívne možno považovať:  

 úspešné ukončenie habilitačného konania 1 zamestnanca KRaRV, 

 zahájenie inauguračného konania 1 zamestnanca KUR, 

 zvýšenie úrovne publikačnej činnosti, ktoré dáva predpoklady na zahájenie 5 habilitačných a 1 

inauguračného konania v nasledujúcom období. 

 

6.3.2 Zabezpečenie študijnou literatúrou 
 

Zo správy za plnenie edičného plánu v roku 2018 vyplýva, že na katedrách bolo plánované vydanie 19 

publikácií, z toho 12 skrípt, 5 monografií, 1 odborná publikácia a 1 učebnica. Na základe stavu k 

30.10.2018 bolo z plánovaného počtu 19 publikácií vydaných, resp. je v tlači vo vydavateľstve SPU 9 

publikácií, t. j. 47% plnenie edičného plánu (v roku 2017 bolo plnenie edičného plánu na úrovni 46% - 

vydaných 7 publikácií). Plnenie edičného plánu je uvedené v prílohe 6. 

 

V pláne edičnej činnosti na rok 2019 sa uvádza vydanie 21 publikácií, z toho 15 skrípt, 1 učebnica, 4 

monografie a 1 odborná knižná publikácia (príloha 7). Z uvedeného počtu je 5 publikácií presunutých 

z  roku 2018.  

 

6.4 Kritéria hodnotenia pedagogického procesu  

 
Fakulta vyhodnocovala:  

a) používané metódy vzdelávania so snahou identifikovať ich prípadné nedostatky,  

b) získané vedomosti a rozvoj zručností študentov a dosiahnutú kvalitu vedomostí a zručností 

podľa predmetov (percentuálne zastúpenie hodnotení A, B, C, D, E, FX  v danom predmete),  

c) dotazníky študentov, ktorými hodnotili kvalitu prednášok a cvičení,   

d) pedagogické pôsobenie učiteľa zabezpečujúceho daný predmet.   

 

Katedry každoročne plánujú a vyhodnocujú plán hospitačnej činnosti. Z jednotlivých hospitácií sa 

spracovávajú zápisy, kde sa hodnotí organizácia výučby, splnenie obsahu podľa sylabusu predmetu, 

splnenie cieľa, používanie vhodných foriem a metód výučby, diskusia, kladné a záporné stránky 

výučby, ako aj návrh odporúčaní. Pripomienky hospitujúceho sú s učiteľom prediskutované a v ďalšom 

období sa sleduje ich náprava. 

 

6.5 Úspechy a oceňovanie študentov 
 

Študentom bolo vyplatené motivačné štipendium z dotácie MŠVVaŠ SR, ako aj štipendiá z vlastných 

zdrojov fakulty. 

 

6.5.1 Motivačné štipendium  

  

V zmysle § 89 ods. 8 zákona o vysokých školách č. 131/2002 z dotácie MŠVVaŠ SR sa vyplatilo 

motivačné štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností 36 študentom dennej formy štúdia, 

v celkovej sume 18 000 € (v priemere 500 EUR/študent). Za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v 

oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti sa vyplatilo 1 študentovi vo výške 

500 EUR. Motivačné štipendium z dotácie MŠVVaŠ SR za vybraný študijný odbor environmentálny 

manažment bolo vyplatené 10 študentom vo výške 10 000 EUR.  
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6.5.2 Ďalšie spôsoby oceňovania študentov 
 

Zo štipendijného fondu FEŠRR, ktorý sa tvorí z vlastných zdrojov fakulty sa vyplatilo štipendium za 

študijné výsledky, vedeckú činnosť na katedrách fakulty, propagačnú činnosť a príkladný občiansky 

postoj študenta celkom 11 študentom fakulty v celkovej výške 3 400 EUR, z toho cena dekanky 1 200 

EUR, ŠVK 750 EUR, darcovstvo krvi 100 EUR. 

 

 

 

6.5.3 Študentská vedecká činnosť   

 

Dôležitý aspekt zvyšovania kvality vzdelávacieho procesu predstavuje aj aktivita študentov v rámci 

študentskej vedeckej konferencie (ŠVK). Zúčastnilo sa jej celkom 19 študentov, z toho 14  študentov 

II. stupňa štúdia a 5 študenti III. stupňa štúdia. Súťažilo sa v dvoch sekciách, a to:  regionálny rozvoj a 

politiky EÚ, rozvoj vidieka, cestovný ruch a environmentálny manažment pre študentov  II. stupňa 

štúdia a sekcia Mladá veda pre študentov III. stupňa štúdia. V porovnaní s predchádzajúcemu akad. 

rokom percentuálny podiel študentov, ktorí sa aktívne zúčastnili na študentskej vedeckej činnosti, 

mierne stúpol (tabuľka 12, graf 9).  

 

Tabuľka 12 Prehľad vedeckých podujatí študentov (ŠVK) 

Forma podujatia 

 
2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

ŠVK (I. a  II. stupeň) 22  18  15  13   10  14 

Mladá veda (III. stup.) 10   5 7   8  4  5 

Spolu 32 23 22 21 14  19 

 

 

Graf 9 Percentuálny podiel študentov zapojených do ŠVK 

 
 

6.6 Prax študentov  

Odborná prax na bakalárskom stupni štúdia 

Absolvovanie odbornej praxe na I. stupni štúdia je povinnou súčasťou štúdia v študijnom programe 

environmentálny manažment. Študenti absolvovali predmet odborná prax (terénne cvičenia) I. v 2. 

semestri štúdia a odborná prax (terénne cvičenia) II. v 4. semestri. 

 

Organizácia odbornej praxe 

Odborná prax (terénne cvičenia) I. 

Odborná prax sa realizovala formou blokových terénnych cvičení (60 hodín). Tematické oblasti 

odbornej praxe v rámci terénnych cvičení: 1) identifikácia a hodnotenie stavu prvkov a zložiek krajiny, 
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2) terénne práce zamerané na nerastné suroviny, pôdu, klímu, vodu a biotu, 3) realizácia konkrétnych 

environmentálnych prác v teréne, 4) písanie správ vo forme protokolov (podklad k zápočtu).  

Odborná prax (terénne cvičenia) II.  

Odborná prax sa realizovala formou blokových terénnych cvičení (45 hodín). Tematické oblasti 

odbornej praxe: 1) terénne práce zamerané na praktický manažment životného prostredia a manažment 

ochrany biodiverzity a krajiny, 2) manažment prírodných zdrojov a príprava podkladov pre EIA, 3) 

realizácia konkrétnych environmentálnych prác v teréne, 4) písanie správ vo forme protokolov (podklad 

k zápočtu).  

 

 

Odborná prax na inžinierskom stupni štúdia 

Cieľom odbornej praxe na inžinierskom stupni vysokoškolského vzdelávania je získanie odborných 

znalostí, schopností a zručností, ktoré musí mať absolvent príslušného študijného programu. Počas 

odbornej praxe získal študent odborné poznatky nevyhnutné pre úspešné uplatnenie na trhu práce po 

ukončení štúdia.  

 

Obsahové zameranie odbornej praxe pre jednotlivé študijné programy v rámci študijných odborov  

 

Študijný odbor verejná správa a regionálny rozvoj 

Študenti študujúci študijné programy v rámci študijného odboru verejná správa a regionálny rozvoj 

odbornú prax absolvovali v inštitúciách zaoberajúcich sa rozvojom územia, v rámci miestnej a 

regionálnej samosprávy, v inštitúciách fungujúcich na báze verejno-súkromných partnerstiev, 

mikroregiónoch, oblastných a krajských organizáciách cestovného ruchu alebo v špecifických 

podnikoch (napr. zameraných na poskytovanie služieb cestovného ruchu, v informačných kanceláriách 

a pod.)  

 

Študijný odbor environmentálny manažment  

Prax sa realizovala v inštitúciách štátnej správy, samosprávy, vo výskumných ústavoch, v podnikoch 

priemyslu, energetiky, vodného hospodárstva a lesného hospodárstva, v potravinárskom priemysle, v 

odpadovom hospodárstve. 

 

Predmety odborná prax (terénne cvičenia) I. a odborná prax (terénne cvičenia) II. predpísané na 

bakalárskom stupni vzdelávania pre študijný program environmentálny manažment úspešne 

absolvovalo spolu 9 študentov. Predmety odborná prax a odborná prax II. predpísané na inžinierskom 

stupni vzdelávania absolvovalo spolu 109 študentov (tabuľka 13). 

 

Tabuľka 13 Počet študentov, ktorí absolvovali odbornú prax v dennej a externej forme štúdia  

 

 

Príklady stručného hodnotenia organizácie vo vzťahu k študentovi, ktorý vykonal odbornú prax 

z potvrdenia o absolvovaní odbornej praxe: 

 

„Študentka prejavila zreteľnú snahu a záujem o vlastný profesijný rast. Jej celkové pôsobenie na 

obecnom úrade hodnotíme veľmi kladne“. 

 

 

Študijný program  

odborná prax 

(terénne 

cvičenia) I. 

odborná prax 

(terénne 

cvičenia) II. 

odborná prax odborná prax II 

denné 

Bc. 

externé 

Bc. 

denné 

Bc. 

externé 

Bc. 

denné 

Ing. 

externé 

Ing. 

denné 

Ing. 

externé 

Ing. 

RRP - - - - 41 3 - - 

RRPA - - - - 4 - - - 

RVT - - - - 38 9 - - 

EMZ 1 - 8 - - - 14 - 

Spolu 1 8 95 14 
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„Študent si úlohy plnil zodpovedne a svojimi skúsenosťami bol prínosom pre našu prevádzku.“ 

 

Výňatky zo správ z odbornej praxe študentov: 

 

„Za prínos z absolvovania odbornej praxe považujem obohatenie mojich skúsenosti vo verejne správe, 

ako aj pohľad na riadenie chodu obce.“ 

 

„Prepojila som vedomosti nadobudnuté na akademickej pôde s praxou a reálnym fungovaním obce. 

Prax je podľa môjho názoru veľmi obohacujúca a to hlavne preto, že máme možnosť reálne vidieť 

a zažiť, ako to vo verejnej správe funguje.“ 

 

6.7 Monitorovanie potrieb študentov 
 

Potreby študentov sú pravidelne sledované a študentom sú poskytované rôzne podporné a poradenské 

služby pri riešení ich žiadostí a sťažností, ako aj potreby študentov so špecifickými potrebami. 

 

6.8 Poskytovanie podporných a poradenských služieb pre študentov a riešenie žiadostí 

a sťažností študentov 
 

6.8.1 Sociálne štipendium 

 

Ku kvalite života študentov prispievajú aj podmienky ich ubytovania, spoločenské prostredie, sociálne 

štipendiá a pôžičky.  Sociálne štipendium poberalo priemerne 11 študentov za 10 mesiacov v celkovej 

výške 45 772,5 €.  

 

6.8.2 Podpora študentov so špecifickými potrebami 

 
Prácu so študentmi so špecifickými potrebami zabezpečoval fakultný koordinátor Ing. Martin Prčík, 

PhD., ktorý ich informoval o možnosti zaregistrovania sa v UISe a o súvisiacich výhodách (prednostné 

získanie ubytovania v ŠD, individuálny prístup v podobe individuálneho študijného plánu, využívanie 

špeciálnych pomôcok a pod.). Počas akademického roka boli študenti so špecifickými potrebami 

usmerňovaní aj referentkami študijného oddelenia. V univerzitnom informačnom systéme bolo 

zaevidovaných 10 študentov so špecifickými potrebami. Rozpis konkrétnych špecifických potrieb 

študentov je uvedený v tabuľke 14.  

 

Tabuľka 14 Študenti so špecifickými potrebami  

 Kategória  FEŠRR 

B2 4 nedoslýchavý študent 1 

E 7 študent s chronickým ochorením 3 

8 študent so zdravotným oslabením 4 

11 študent s poruchami učenia 2 

Spolu 10 

 
 

6.8.3 Poradenské služby pre študentov 

   

Poradenské služby pre študentov v oblasti vzdelávania sú realizované prostredníctvom študijného 

oddelenia, prodekanky pre výchovno-vzdelávaciu činnosť a študijných poradcov jednotlivých 

študijných programov. Študijní poradcovia sú poverení pani dekankou na príslušný akad. rok. Poskytujú 

študentom informácie napr. o zostavení študijného plánu (výber povinne-voliteľných a výberových 

predmetov) príslušného študijného programu, o pravidlách  štúdia na bakalárskom a inžinierskom 

stupni štúdia, o výbere témy záverečných prác atď. 
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6.8.4 Preskúmavanie podnetov 

 

Podnety týkajúce sa výchovno-vzdelávacej činnosti sú predložené prodekankou pre výchovno-

vzdelávaciu činnosť na vedení fakulty. Prodekanka zisťuje a spracuje všetky dostupné podklady 

a informácie od študentov, učiteľov a ostatných zamestnancov, ktoré sú potrebné pri riešení 

jednotlivých podnetov. Na základe týchto materiálov vedenie fakulty zaujme k danému podnetu 

stanovisko. V sledovanom období nebol riešený žiadny podnet disciplinárnou komisiou. 

 

6.9 Internacionalizácia vzdelávania 

 
Internacionalizácia vzdelávania je jednou z priorít a silných stránok fakulty. K hlavným aktivitám  

fakulty v oblasti internacionalizácie vzdelávania patrili v sledovanom období najmä nasledovné 

aktivity: 

 riadne štúdium zahraničných  študentov na  FEŠRR, 

 mobility študentov FEŠRR v zahraničí, 

 mobility učiteľov FEŠRR v zahraničí, 

 mobility zahraničných študentov na FEŠRR, 

 mobility zahraničných učiteľov na FEŠRR, 

 výučbu predmetov v cudzom jazyku, 

 riešenie medzinárodných vzdelávacích projektov.  

 

Riadne štúdium zahraničných  študentov na  FEŠRR 

 

V sledovanom období bolo v riadnom štúdiu zapísaných 18 zahraničných študentov. Z uvedeného 

počtu 5 študentov úspešne ukončilo štúdium. Počet študentov a krajiny odkiaľ študenti pochádzajú  

uvádza tabuľka 15. Počet zapísaných zahraničných študentov bol v sledovanom ak. roku vyšší ako v 

predchádzajúcemu ak. roku (15 študentov). V ak. roku 2018/19 sa počet zapísaných študentov zvýšil 

na 18, čo predstavuje cca 3,9% (asi 4%) z celkového počtu zapísaných študentov.  

 

Tabuľka 15 Počet zapísaných zahraničných študentov podľa študijných programov 

           Krajina  

  Počet zahraničných študentov  

  stupeň štúdia  
Spolu  

   
 Bc.  Ing. PhD.  

DŠ  EŠ  DŠ EŠ DŠ EŠ  

Česká republika  1  - - - - -  1 

Kazašská republika  1  - 1 - - -  2 

Ruská federácia    - 1 - - -  1 

Srbská republika  2  - 2 - - -  4 

Tadžická republika  1  - 3 - - -  4 

Thajské kráľovstvo  -  - 1 - - -  1 

Turecko  2     -  - - - -  2 

Ukrajina  2  - 1 - - -  3 

Spolu  9  - 9 - - -  18 

 

Mobility študentov FEŠRR v zahraničí 

 

Študenti FEŠRR boli vyslaní na zahraničné mobility v rámci  nasledovných medzinárodných 

programov: 

 Erasmus+ (KA103, 107) mobility - študijné pobyty,  

 Erasmus+ (KA103) stáže absolventov v zahraničí, 

 Program Baltickej univerzity (PBU) a v rámci bilaterálnej spolupráce. 

 



  21  

Na zahraničné mobility bolo spolu vyslaných 9 študentov fakulty. Percentuálny podiel vyslaných 

študentov z celkového počtu zapísaných študentov dosiahol 1,94% (tabuľky 16, 17 a 18). 

 

Tabuľka 16 Mobility študentov v rámci programu  ERASMUS+ KA103, KA107 štúdium  

Štát  

Univerzita  Počet študentov/dĺžka 

trvania Študijné pobyty  

Fínsko Oulu University of Applied Sciences 1/ 4 mesiace (ZS)  

Česká republika Czech University of Life Sciences Prague 

2/ 4,5 mesiaca (ZS) +                    

1/ 9 mesiacov (ZS+LS) 

Spolu                                                                                                                                               4 

 

Tabuľka 17 Mobility študentov v rámci bilaterálnej spolupráce a PBU 

Štát  

Univerzita  Počet študentov/dĺžka 

trvania Konferencia/Pracovná stáž 

Estónsko PBU 1/ 4 dni (LS) 

Kuba Universidad de Pinar del Río 1/ 3 mesiace (LS)  

Spolu                                                                                                                                               2 

 

Tabuľka 18 Mobility absolventov praktickej stáže v rámci  Erasmus+ KA103 

Štát   Organizácia  Počet absolventov 

Česká republika Aquaplus s.r.o. 1 

Rakúsko Bellart Galerie 1 

Španielsko H10 Costa Adeje Palace 1 

Spolu 
3  

 

 

 

Mobility zahraničných študentov na FEŠRR 

 

Na FEŠRR boli prijatí študenti v rámci medzinárodných programov: 

 Erasmus+ (KA103) študijné pobyty, 

 Erasmus+ KA1 Erasmus Mundus Joint Master Degrees - IMRD, 

 Erasmus+ KA1, projekt IMRD (Case study). 

     

FEŠRR prijala spolu na štúdium 14 zahraničných študentov v rámci medzinárodných programov 

Erasmus+, Erasmus+ KA1 Erasmus Mundus Joint Master Degrees a v rámci bilaterálnej spolupráce 

(tabuľky 19 a 20). 

 

Tabuľka 19 Mobility  zahraničných študentov  na FEŠRR v rámci medzinárodných  programov 

Štát  Univerzita  Program  Počet študentov/dĺžka 

trvania 

Belgicko Ghent University 

Erasmus+ KA1 - 

IMRD 

7/ 3 mesiace 

 (LS) 

Poľsko 

 

University of Bialystok 

Bilaterálna 

spolupráca 1/ 14 dní (LS) 

Turecko Akdeniz University Erasmus+  1/ 4 mesiace (LS) 

Turecko Izmir University of Economics Erasmus+ 1/ 4 mesiace (LS) 

Spolu počet študentov  10 
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Tabuľka 20 Mobility zahraničných študentov  v rámci programu  Erasmus + KA1 Erasmus 

Mundus projekt IMRD-Prípadová štúdia  

Krajina  

  

Počet prijatých študentov/dĺžka trvania  

Bolívia 1/29 dní 

Južná Kórea 2/ 28 dní 

Peru 1/ 27 dní 

Spolu počet študentov 4 

 

Mobility učiteľov FEŠRR v zahraničí 

   

Učitelia fakulty  v sledovanom období navštívili v zahraničí univerzity v rámci medzinárodných 

vzdelávacích programov: 

- ERASMUS+ a to najmä v rámci KA103, KA107  

- ERASMUS+ KA2 projekt SUMCULA, projekt IUCLAND 

 

V rámci ERASMUS+ KA103 a K107 ako aj programu KA2 (projekty) vycestovalo  na prednáškové 

pobyty 7 učiteľov fakulty (tabuľka 21). 

 

 

Tabuľka 21 Mobility učiteľov v zahraničí - prednáškové pobyty v rámci medzinárodných 

programov 

Krajina  Inštitúcia  Program  

  

Počet učiteľov 

Argentína National University of La Plata Erasmus+ svet 2/ 10 dní 

Čína 

Fujian Normal University  Erasmus+ projekt 

IUCLAND 2/ 6 dní 

Španielsko 

University Rovira i Virgili Erasmus+ KA2 projekt 

SUMCULA 1/ 5 dní 

Taliansko  

 

University of Palermo 

Erasmus+ KA2 projekt 

SUMCULA 1/ 5 dní 

Taliansko University of Foggia Erasmus+ 1/ 5 dní 

Spolu   7 

 
Mobility zahraničných učiteľov na FEŠRR 

 

V sledovanom období na fakulte prednášalo 10 učiteľov zo zahraničia. Zahraniční učitelia z 

partnerských zahraničných univerzít  prednášali  najmä v rámci programu Erasmus+ (tabuľka 22).  

 

Tabuľka 22 Výberové prednášky zahraničných učiteľova výskumných zamestnancov 

v anglickom jazyku  

Štát  Univerzita Počet učiteľ1ov 

Argentína National University of La Plata 1/ 9 dní 

Česká republika University of Pardubice 1/ 3 dni 

Fínsko Oulu University of Appied Sciences 1/ 5 dní 

Grécko University of West Attica  2/ 4 dni 

Kanada Collége Comunitaire du Nouveau-Brunswick 1/ 5 dní 

Maďarsko Szent Isvan University 2/ 5 dní 

Poľsko University of Life Sciences in Lublin 1/ 5 dní 

Švédsko University of Gothenburg 1/ 12 dní 

Spolu  10 
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V rámci výskumného projektu „Central European Initiative on Agricultural Land Protection -

CEILAND“ (program Erasmus+ Jean Monnet Project) sa záverečnej vedeckej konferencie zúčastnilo 

24 účastníkov z medzinárodných vysokoškolských, výskumných a štátnych inštitúcií a európskych 

organizácií. 

 

Výučba predmetov v anglickom  jazyku          
 

Fakulta zabezpečovala  výučbu predmetov v anglickom jazyku učiteľmi fakulty. Výberové prednášky 

boli zabezpečované učiteľmi zo zahraničných univerzít, ktorí navštívili fakultu v rámci či už 

medzinárodných programov alebo v rámci bilaterálnej spolupráce. Na fakulte sa realizovala  výučba v 

kombinácii slovenského a anglického jazyka  na I. stupni štúdia v študijnom programe regionálny rozvoj 

a politiky EÚ a na II. stupni štúdia v študijnom programe regionálny rozvoj a politiky EÚ. Okrem riadne 

zapísaných študentov sa výučby v anglickom jazyku zúčastňovali aj študenti zahraničných univerzít, 

ktorí na fakulte boli v rámci medzinárodných programov. Učitelia a predmety zabezpečované v 

anglickom jazyku sú uvedené v tabuľke 23. Na výučbe v anglickom jazyku sa podieľali aj 3 doktorandi 

fakulty.  

  

Tabuľka 23 Učitelia zabezpečujúci výučbu predmetu v anglickom jazyku  

Meno učiteľa  Predmet  

Ing. Barbora Babjaková, PhD. Composition and Management of Projects 

prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. Agrarian Law EU, Civil Law 

Ing. Monika Bumbalová, PhD.  Management and Marketing of Local self-governments 

Ing. Michal Cifranič, PhD.  

Economics and Management of Public Services, Theory, 

Management and Organisation of Public Administration 

Mgr. Kristián Čechmánek, PhD. Law, International Law, Civil Law 

Ing. Mariana Eliašová, PhD. Environmental Science Basics 

Mgr. Natalia Glowacka, PhD. Principles of Technique for Renewable Energy Sources 

Bc. Mgr. Ján Gaduš (doktorand) Administrative Law 

Ing. Monika Gubáňová, PhD. Basics of Marketing, Basics of SAP, Business 

Ing. Denisa Hanáčková, PhD. Macroeconomics 

Ing. Martin Hauptvogl, PhD.  

Economic Geography, Spatial Information Technologies, 

Sustainable Development 

Ing. Marcela Chreneková, PhD. 

Composition and Management of Projects 

Social Rural Developemnt and Social Policy 

Ing. Silvia Jacková, PhD. Composition and Management of Projects 

Ing. Marián Kotrla, PhD. Basics of EIA II. 

Ing. Marián Kováčik, PhD.  

Cohesion Policy, EU Agricultural Policy, Theory of Economic 

Policy 

Ing. Martin Mariš, PhD.  

Regional Economy, Environment Economics and Natural 

Resources II. 

prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD.  Administrative Law, International Law 

Ing. Katarína Melichová, PhD.  

Rural Development, Regional and Local Development, Strategic 

Planning and Investment Projects in the Public Sector 

Ing. Bc. Ina Melišková (doktorandka) Admistrative Law 

doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD.  Environmental Law, Civil Law, Law 

Ing. Ľubica Rumanovská, PhD.  

European Union, EU economic policy, History of Europe and EU 

Integration 

prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.  Cohesion Policy, EU Agricultural Policy 

Ing. Ivan Takáč, PhD.  

Strategic Planning and Investment Projects in the Public Sector, 

Project Management 

Ing. Maroš Valach, PhD. 

Public Finance and Tax Theory, Self Government Economics and 

Finance  

Ing. Lukáš Varecha (doktorand) Regional Economy 

 

https://is.uniag.sk/auth/lide/clovek.pl?id=1171
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6.10 Infraštruktúra využívaná na podporu a monitoring vzdelávania 

6.10.1 Informačné systémy vo vzdelávaní  

V súčasnosti  máme 4 počítačové cvičebne. 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 fakultu s pripojením do celého Internetu. Wifi sieť 

nazvaná WifiGuest je určená pre hostí v rámci seminárov a konferencií. Univerzitný informačný 

systém (ďalej UIS) od firmy IS4U z Brna je modulárne navrhnutý informačný systém, ktorý zahrňuje 

nasledujúce moduly: 

 

 Štúdium – študijno-administratívny informačný systém - komplexné riadenie ECTS 

kompatibilného štúdia zapájajúc všetkých účastníkov pedagogického procesu na fakulte – 

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, elektronické odovzdávanie 

prác, evidencia výsledkov, správa študentských domovov - ubytovanie, prideľovanie dekrétov 

na ŠD a klub absolventov. 

 Zahraničné štúdiá evidovanie študijných pobytov zahraničných študentov na fakulte, 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 fakulty – vedúcich 

katedier, prodekanov a dekanky.  

 Veda a výskum - komplexný systém evidencie vedeckovýskumných výsledkov fakulty 

(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 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. Okrem toho, tieto preukazy sú pre denných 

študentov vydávané ako plnohodnotné medzinárodné preukazy študentov v organizácii ISIC = 

International  Student Travel Confederation, ktorá zabezpečuje zľavnené cestovanie a pobyty 

študentov na celom svete. 

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  fakulty.  

 Ochrana osobných údajov – modul zabezpečujúci nariadenie GDPR 

 

Integrácia univerzitnej domény na Office 365  

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

UNIAG.SK do cloudového systému  Office 365. Systém môžu využívať nielen učiteliaa zamestnanci 

univerzity, ale aj všetci študenti.  

Výhody Microsoft Office 365: 
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- mailová schránka s kapacitou 50GB, s nepretržitou dostupnosťou z ktoréhokoľvek 

počítača alebo mobilného zariadenia, 

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

dostupné cez sieť bez nutnosti inštalácie, funkčné v prostredí webového prehliadača, 

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

v cloude – 1000 GB priestoru - One Drive, 

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

https://uniag1.sharepoint.com/názov, 

- najžiadanejšia výhoda je však inštalácia MS Office v najnovšej verzie do lokálneho počítača 

a notebooku ( max. do 5 rôznych  PC pre jedného užívateľa – študenta, alebo učiteľa). 

 

6.10.2 Študijná literatúra 

    

Vydalo sa 8 nových titulov študijnej literatúry, ktorých autormi alebo spoluautormi sú učitelia fakulty 

v akad. roku 2018/2019 (tabuľka 24). 

 

Tabuľka 24 Počet vydaných titulov FEŠRR v akad. roku 2018/2019 

Publikácie FEŠRR 

Učebnica 1 

Monografie 1 

Skriptá 4 

Ostatná odporúčaná literatúra 2 

 Spolu 8 

 

6.10.3 Knižničné služby  

 
Na fakulte je zriadených 5 čiastkových knižníc na katedrách, ktoré využívajú študenti aj učitelia. Systém 

výpožičiek je pre učiteľov katedry  absenčný, pre študentov a ďalších záujemcov z iných katedier 

a pracovísk prezenčný. Čiastková knižnica umožňuje prezenčné štúdium študentom v dennej a externej 

forme štúdia, hlavne pri príprave seminárnych prác a záverečných bakalárskych a  diplomových prác. 

Čiastkové knižnice s celkovým počtom 2 104 knižničných jednotiek sa využívajú pravidelne. Učitelia 

majú možnosť dlhodobej výpožičky jednotlivých titulov pri koncipovaní a aktualizácii v rámci 

výučbového procesu a vedecko-výskumnej činnosti. 

 

Katedra práva má k dispozícii celkom 371 knižných jednotiek v slovenskom, českom, anglickom, 

nemeckom jazyku a niekoľko ročníkov odborných právnych časopisov: Zo súdnej praxe, Bulletin 

slovenskej advokácie, Právnik, Právny obzor, Justičná revue a Agrárne právo EÚ.  

 

Katedra verejnej správy má k dispozícií 108 knižničných jednotiek, odborné knihy a časopisy v 

slovenskom, českom a anglickom jazyku zameranú na oblasť verejnej správy. 

 

Knižnica Katedry regionalistky a rozvoja vidieka zahŕňa 1088 knižných jednotiek a niekoľko 

ročníkov odborných časopisov a novín: Acta regionalia et environmentalica, Enviromagazín, Obecné 

noviny, Poľnohospodár, Ekonomická revue cestovného ruchu, Region Direct. Katedrová knižnica je 

spojená s knižnicou Centra doktorandov.   

 

Katedra európskych politík má k dispozícií 120 knižných jednotiek a niekoľko ročníkov odborných 

časopisov: Ekonomika poľnohospodárstva, Acta regionalia et environmentalica a Agrárne únijné právo.  

 

Knižničný fond Katedry udržateľného rozvoja zahŕňa 117 knižných titulov v slovenskom, českom, 

anglickom a maďarskom jazyku, zameraných predovšetkým  na udržateľný rozvoj a prírodné zdroje. K 

dispozícii sú časopisy Naše pole, Životné prostredie, Enviromagazín, Trend, Agrochémia, Vesmír 
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a Agrobioenergia. Knižný fond katedry zahŕňa aj odborné publikácie zamerané na  ekológiu, 

environmentológiu a poľnohospodárstvo.  

 

Knižnicu Katedry ekológie tvorí čiastková knižnica s počtom 300 titulov. Nachádzajú sa tu časopisy  

Enviromagazín, Životné prostredie, Chránené územia Slovenska, Ekológia, Acta Horticulturae et 

Regiotecture, Acta Regionlia et Environmentalistica a Vestník MŽP SR.  

 

Slovenská poľnohospodárska knižnice poskytuje najmä: 

 výpožičky študijnej, vedeckej a odbornej literatúry, 

 prístup k licencovaním elektronickým zdrojom (databázam) a e-výpožičky, 

 prístup k technickým zariadeniam (počítače, skenery, kopírky), 

 kvalitný priestor na štúdium a prácu s literatúrou, 

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

 informačné vzdelávanie. 

Výpožičky študijnej literatúry zohľadňujú potreby študentov – skriptá a učebnice sa požičiavajú na 

jeden semester, s možnosťou predĺženia. Aj po vypožičaní všetkých voľných exemplárov učebníc 

a skrípt sú dva exempláre k dispozícii v študovniach. Prístup k licencovaným databázam pokračoval 

v nezmenenej forme. Študenti mali k dispozícii centrálne financované databázy obsahujúce plné texty 

časopisov a kníh:  

 GALE Cengage,  

 Science Direct, 

 Wiley Online Libary, 

 SpringerLINK, 

 KNOVEL Library. 

K uvedeným databázam môžu mať študenti aj vzdialený prístup. Na národnej úrovni bol ukončený 

prístup k databáze ProQuest, knižnica preto z vlastných zdrojov financovala nákup databázy ProQuest 

E-book Central, kolekciu Business and Economics. E-knihy z tejto kolekcie môžu študenti čítať online 

alebo si ich formou e-výpožičky môžu stiahnuť na svoje zariadenie. Formou e-výpožičky mohli študenti 

využívať tiež knihy zo systému Flexibooks. 

 

Používateľské priestory knižnice 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.  

 

6.11 Monitoring zamestnanosti absolventov 
 

Na I. stupni štúdia sa uplatnenie absolventov nevyhodnocuje. Nakoľko 90% absolventov I. stupňa štúdia 

na FEŠRR pokračuje v štúdiu,  na II. stupni štúdia nie je možné vyhodnotiť ich uplatnenie v praxi. 

Informácie o uplatnení absolventov, ktorí ukončili II. stupeň štúdia sa spracovali z výsledkov ankety, 

ktorá sa elektronicky distribuovala absolventom študijných programov na fakulte. Na anketu reagovalo 

30% z celkového počtu absolventov ŠP RRP a RVT a 25% absolventov ŠP EMZ.   

 

Uplatnenie absolventov ŠP RRP a RVT 

V študovanom odbore našlo uplatnenie celkom takmer 60% absolventov, ktorí odpovedali na anketu. 

Konkrétne uplatnenie našli v oblasti verejnej správy na pozíciách projektových manažérov, na obecných 

a okresných úradoch napr. Katastrálny odbor, v policajnom zbore, oblasti hotelierstva, manažmentu 

podnikov a v službách. V inom odbore napr. obchod a služby, financie a poisťovníctvo, administratíva 

pracuje 40% absolventov, ktorí odpovedali na anketu. Časť absolventov pokračuje v štúdiu na III. stupni 

štúdia v študijnom odbore verejná správa a regionálny rozvoj Z údajov, ktoré má fakulta k dispozícii 

možno konštatovať, že absolventi sa v predchádzajúcom období uplatnili aj ako projektoví manažéri 

pôsobiaci v mikroregiónoch a v miestnych akčných skupinách. S mnohými úspešnými absolventmi, 

ktorí našli uplatnenie v odbore, spolupracuje fakulta naďalej, najmä pri organizovaní výberových 

prednášok, terénnych cvičení a odborných exkurzií v rámci jednotlivých predmetov.  
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Uplatnenie absolventov ŠP EMZ 

Na základe výsledkov prieskumu možno konštatovať, že 67% absolventov EM, ktorí odpovedali,  sa 

uplatnilo v študovanom odbore, a to najmä v štátnej správe ako referentka životného prostredia na 

miestnom úrade, pre SHMÚ odbor Emisie a biopalivá, kontrolór kvality v automobilovom priemysle 

a projektový manažér (EÚ fondy). Uplatnenie v iných odboroch našlo 33% absolventov v oblasti 

obchodu a služieb ako office manažér, financií a poisťovníctva a iné. Z predchádzajúcich prieskumov 

je zrejmé, že svoje uplatnenie nachádzajú absolventi uvedeného študijného odboru aj  v štátnej správe 

napr. na okresných úradoch – odboroch starostlivosti o životné prostredie, na príslušných ministerstvách 

a v správe národných parkov a chránených krajinných oblastí. 

 

7. Ďalšie vzdelávanie 

 

7.1 Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov univerzity 
 

Kurz vysokoškolskej pedagogiky (VŠP) sa realizuje v dvojročných cykloch kontinuálne už 55 rokov. 

Kurz úspešne ukončili 4 učitelia našej fakulty a 1 učiteľ kurz neukončil. 

 

7.2 Doplňujúce pedagogické štúdium pre študentov 
Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) absolvovali celkom 3 študenti na fakulte v dennej forme štúdia. 

Z celkového počtu študentov SPU, ktorí absolvovali DPŠ predstavovali študenti FEŠRR 6% podiel. 

 

7.3 Univerzita tretieho veku  

 

V oblasti celoživotného vzdelávania sa v sledovanom období nebolo realizované záujmové vzdelávanie 

seniorov na Univerzite tretieho veku (UTV) vo vzdelávacích  programoch „Človek, právo 

a psychológia“ a „Krajina, v ktorej žijeme“.   

 

7.4 Špecializované kurzy, vzdelávacie programy ďalšieho vzdelávania 
 

V sledovanom období fakulta akreditovala ŠP ďalšieho vzdelávania “Destinačný manažment“ (garant: 

doc. Ing. Jana Jarábková, PhD.). Kurzu sa zúčastnilo 15 účastníkov, všetci úspešne kurz ukončili. 

Absolvent vzdelávacieho programu získal vedomosti z oblasti služieb cestovného ruchu a destinačného 

manažmentu, je pripravený tvorivo sa podieľať na príprave rozvojových a programových dokumentov 

destinácie, dokáže sa samostatne rozhodovať v procese riadenia destinácie, dokáže používať 

marketingové nástroje, vrátane vybraných nástrojov e-marketingu. Pozná faktory ovplyvňujúce kvalitu 

služieb v cestovnom ruchu a vie ich v praxi vyhodnotiť.  

 

Kurz ďalšieho vzdelávania “Kontrola miestnej územnej samosprávy“ sa realizoval v spolupráci s 

Najvyšším kontrolným úradom SR v zmysle platného memoranda o spolupráci medzi NKÚ SR a SPU 

v Nitre. Určený bol najmä hlavným kontrolórom obcí/miest, pracovníkom útvarov hlavných kontrolórov 

na mestských úradoch, pracovníkom ekonomických útvarov obecných a mestských úradov, 

absolventom vysokých škôl, ktorí majú záujem pracovať v kontrolnom systéme vo verejnej správe a 

uchádzačom o výkon funkcie kontrolóra resp. hlavného kontrolóra vo verejnej správe a i.. Kurzu sa 

zúčastnilo 22 účastníkov, všetci ho úspešne ukončili. Garant: Ing. Eva Balážová, PhD.. 

 

V sledovanom období (február 2019) fakulta akreditovala ŠP ďalšieho vzdelávania “Agroenergetika 

v životnom prostredí“ (garant: prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.) so 6 modulmi: Politiky EÚ v energetike a 

životnom prostredí, limity a ohrozenia bioenergetiky; Environmentálne technológie v energetike; 

Energetické zdroje v systéme obehového hospodárstva;  Energetické rastliny, potenciál produkcie 

biomasy v regiónoch pre využitie v bioenergetike; Bioenergetika a obnoviteľné zdroje; Konverzia 

biomasy. 
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7.5 Letné školy a kurzy (v evidencii CMP) 
 

1. V rámci programu Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvo v oblasti vysokoškolského 

vzdelávania, projekt SUMCULA č. 2017-1-SE01-KA203-034570 sa v akad. roku 2018/2019 

uskutočnili nasledujúce aktivity, ktoré sú v evidencii Centra medzinárodných programov 

(CMP): 

 

a) v dňoch 24. - 27.10.2018 sa v Palerme, Taliansko, uskutočnila vzdelávacia aktivita "1. Short-

Term Joint Staff Training Meeting". Organizátorom podujatia bola Univerzita v Palerme. 

Hlavnou témou vzdelávacej aktivity bol trvalo udržateľný rozvoj kultúrnej krajiny, pričom za 

FEŠRR sa jej zúčastnili 1 učiteľ (doc. Palšová) a 1 techn.-administratívny pracovník (Ing. 

Floriš). Stretnutie bolo spojené s medzinárodným partnerským stretnutím k projektu 

SUMCULA.  

b) v dňoch 23. - 25.1.2019 sa v Tarragone, Španielsko, uskutočnilo multiplikačné podujatie 

"SUMCULA Multiplier Event". Organizátorom podujatia bola University Rovira i Virgili. 

Podujatia bolo zamerané na aktivity spojené s šírením a propagáciou intelektuálnych výstupov 

projektu, pričom za FEŠRR sa ho zúčastnili 1 učiteľ (Ing. Hauptvogl) a 1 techn.-administratívny 

pracovník (Ing. Floriš). Stretnutie bolo spojené s medzinárodným partnerským stretnutím 

k projektu SUMCULA. 

 

2. V rámci programu Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania 

sa v dňoch 20 - 25.11.2018 vo Fuzhou, Čína, uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia 

v rámci projektu IUCLAND. Organizátorom podujatia bola Fujian Normal University. 

Podujatie bolo zamerané na prezentovanie výsledkov projektu IUCLAND, ako aj na odbornú 

diskusiu v oblasti degradácie pôdy. Podujatia sa za FEŠRR zúčastnili 2 učitelia (prof. Schwarcz, 

prof. Bielek) a 1 techn.-administratívny pracovník (Ing. Floriš). Stretnutie bolo spojené s 

medzinárodným partnerským stretnutím k projektu IUCLAND.  

 

3. V rámci programu Erasmus+ KA1 Spoločné magisterské štúdium Erasmus Mundus, projekt 

"International Master of Science in Rural Development - IMRD" č. 159611-EPP-1-2015-1-BE-

EPPKA1-EPQR sa v termíne 08.07. - 02.08.2019 na FEŠRR uskutočnila prípadová štúdia 

IMRD Case Study 2019 na tému "Regional Trademarks as an innovated tool for CLLD in 

Slovakia". Prípadovej štúdie sa zúčastnili 4 študenti z Bolívie, Južnej Kórei, a Peru. Odborne 

zabezpečovali prípadovú štúdiu učitelia z FEŠRR, ako aj lektori z Národnej siete rozvoja 

vidieka SR, Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, ako aj zo súkromného sektora.  

 

8. Zverejňovanie informácií o vzdelávaní 
 

Informácie o vzdelávaní v jednotlivých študijných programoch na fakulte sú zverejňované študentom 

najmä prostredníctvom univerzitného informačného systému (UIS), webovej stránky fakulty a 

univerzity, portálu VŠ a prostredníctvom sociálnych sietí Facebook a Instagram. 

 

9. Záver 

 

SWOT analýza  
  

Silné stránky  

• úspešnosť v internacionalizácii vzdelávania,  

• zvyšujúci sa počet študentov zo zahraničia, 

• úspešnosť v implementácii medzinárodných vzdelávacích projektov,   

• zvyšovanie pedagogickej úrovne prostredníctvom štúdia vysokoškolskej pedagogiky, 

• zapojenie sa do aktivít ďalšieho vzdelávania, 

• zvyšujúci sa záujem o študentskú vedeckú činnosť. 
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Slabé stránky  

• pokles počtu uchádzačov o štúdium,   

• vysoký vážený študijný priemer študijných výsledkov študentov I. stupňa štúdia a vysoký počet 

študentov, ktorí opakujú predmety vo vyšších ročníkoch,  

• napriek fungovaniu nástroja pre hodnotenie kvality vzdelávania na fakulte (FRK) nezáujem 

študentov o hodnotenie kvality vzdelávacieho procesu,  

• slabá aktivita učiteľov pri publikovaní študijnej literatúry.  

 

Príležitosti  

• rozširovanie spolupráce fakulty s praxou pri realizácii odborných exkurzií a praxí študentov, 

• splnenie predpokladov pre podanie žiadosti o priznanie práv habilitačných a inauguračných 

konaní v odbore ekonómia a manažment, 

• zintenzívnenie cielenej propagácie študijných programov na stredných školách na Slovensku a 

v zahraničí,  

• motivovanie študentov k vedeckej aktivite,  

• zapájanie sa fakulty do aktivít ďalšieho vzdelávania,  

• zapájanie pracovníkov fakulty do projektovej činnosti a získanie doplnkových zdrojov 

financovania pre vzdelávacie a výskumné aktivity, 

• zlepšenie kvalifikačnej štruktúry učiteľov na fakulte (rast počtu profesorov a docentov). 

 

Ohrozenia  

• nepriaznivý demografický vývoj, ktorého dôsledkom je pokles počtu absolventov stredných 

škôl,  

• odchod absolventov stredných škôl do zahraničia, 

• nedostatočne financovanie vysokoškolského vzdelávania zo strany štátu, 

• zníženie úrovne vedomostí absolventov stredných škôl. 
 

Opatrenia pre ďalší akademický rok: 
 

Novoprijaté úlohy: 

 

Zriadenie laboratória regionálnych a sociálnych analýz v rámci výskumného centra 

AgrioBioTech s cieľom prehlbovať poznatky vo výučbe predmetov v študijnom  odbore 

ekonómia a manažment. 
Termín: december 2019 

Zodpovední: dekanka fakulty, prodekani 

 

Stabilizovať personálne zabezpečenie vzdelávacieho procesu na FEŠRR a podporovať odborný 

rast učiteľov pre získavanie vedeckopedagogických hodností minimálne dvomi začatými 

habilitačnými konaniami a jedným ukončeným inauguračným konaním v odbore ekologické 

a environmentálne vedy, minimálne dvoma ukončenými habilitačnými a začatým jedného 

inauguračného konania v odbore ekonómia a manažment. 

Termín: jún 2020 

Zodpovedná: dekanka fakulty 

 

Pripraviť obsahovú náplň modulov programu ďalšieho vzdelávania na tému „Agroenergetika 

v životnom prostredí“. 

Termín: február 2019 

Zodpovední: poverený garant programu prof. Ing. Ján Gaduš, PhD., prodekani 

 

Realizovať aspoň jeden z piatich modulov kurzu ďalšieho vzdelávania "Podpora rozvoja 

vidieka." 

Termín: január 2020 

Zodpovední: poverený garant programu doc. Ing. Jana Jarábková, PhD., prodekani 
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Zorganizovať minimálne 5 výberových prednášok odborníkov z praxe alebo zahraničných 

odborníkov za 1 akad. rok. 

Termín: máj 2020 

Zodpovední: dekanka fakulty, garanti ŠP, prodekani 

 

Organizovať minimálne 5 exkurzií vo vybraných firmách a spoločnostiach za 1 akad. rok. 

Termín: máj 2020 

Zodpovední: dekanka fakulty, garanti ŠP, prodekani  

 

Znížiť úbytok študentov po 1. roku štúdia na bakalárskom a inžinierskom stupni štúdia oproti 

predchádzajúcemu akad. roku. 

Termín: máj 2020 

Zodpovední: dekanka fakulty, prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť 

 

Trvalé úlohy: 

 

Stabilizovať personálne zabezpečenie vzdelávacieho procesu na FEŠRR a podporovať odborný 

rast učiteľov pre získavanie vedeckopedagogických hodností ako i výchovou mladých učiteľov. 

Termín: trvale 

Zodpovedná: dekanka fakulty 

 

Neprijať do pracovného pomeru žiadneho učiteľa bez PhD. a bez schopnosti prednášať v jazyku 

anglickom. 

Termín: trvale 

Zodpovedná:  dekanka fakulty 

 

Venovať sústavnú pozornosť kvalite vzdelávacieho procesu na fakulte  a pokračovať v rozvíjaní 

a zavádzaní systému priameho merania a overovania kvality v študijných programov 

zabezpečovaných na fakulte pri súčasnom zainteresovaní všetkých pracovníkov a študentov. 

Termín: trvale 

Zodpovední: prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť, FRK, učitelia  

 

Formou dotazníkového prieskumu hodnotiť uplatnenie absolventov a spokojnosť 

zainteresovaných strán po nástupe do praxe.  

Termín: pravidelne raz počas akademického roka ku dňu 31. január 

Zodpovedná: prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť  

 

Osobitnú pozornosť venovať edičnej politike a edičnému plánu vydávania učebných textov tak, 

aby sa explicitne zvýšil podiel povinných predmetov, ktoré sú zabezpečené základnou študijnou 

literatúrou.   
Termín: trvale  

Zodpovedná: edičná komisia  

 

Zabezpečovať naďalej finančné prostriedky z dotačných aj mimo dotačných zdrojov, prípravou 

vedeckých, vzdelávacích a ďalších projektov tak, aby bolo možné aj naďalej modernizovať 

vzdelávací proces. 

Termín: trvale 

Zodpovední: dekanka fakulty, učitelia 

 

Postupne zvyšovať počet predmetov ponúkaných v anglickom jazyku. 
Termín: trvale 

Zodpovední: prodekanka pre zahraničné vzťahy, garanti ŠP 
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Zintenzívniť spoluprácu fakulty s praxou a zapájať do projektov spolupráce s praxou aj 

študentov. 

Termín: trvale 

Zodpovední: dekanka fakulty, prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť, KŠP 

 

Posilniť cielenú propagáciu možností štúdia na fakulte, vytvoriť marketingovú stratégiu 

propagácie štúdia. 

Termín: trvale  

Zodpovední: osoba poverená pani dekankou, prodekani  
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Príloha 1 Prehľad akreditovaných študijných programov – výučba v akad. roku 2018/2019 

 

Stupeň 

štúdia 

Študijný 

odbor 

Študijný 

program 

Garant/podieľajúci sa na 

zabezpečovaní ŠP 

Forma 

štúdia 

Dĺžka 

štúd. 

 

Jazyk 

uskutoč

ňovania 

Časové 

obmedzenie 

I. 3.3.5 

 

rozvoj vidieka a 

vidieckeho 

turizmu 

doc. Ing. J. Jarábková, 

PhD. (G) 

prof. JUDr. A. Bandlerová, 

PhD. 

doc. Ing. L. Schwarczová, 

PhD. 

denná 3 SJ bez časového 

obmedzenia 

regionálny rozvoj 

a politiky EÚ 

 

 

doc. Ing. M. Fáziková, 

CSc. (G) 

prof. Ing. P. Schwarcz, 

PhD. 

doc. JUDr. Z. Ilková, PhD. 

denná 3 SJ a AJ, 

SJ 

bez časového 

obmedzenia 

 

externá 4 SJ bez časového 

obmedzenia 

4.3.3 

 

environmentálny 

manažment 

doc. Ing. A. Fehér, PhD. 

(G) 

prof. RNDr. B. Šiška, PhD. 

prof. Ing. J. Gaduš, PhD. 

denná 3 SJ bez časového 

obmedzenia 

II. 

 

3.3.5 

 

rozvoj vidieka a 

vidieckeho 

turizmu 

prof. JUDr. A. Bandlerová, 

PhD. (G) 

doc. Ing. J. Jarábková, 

PhD. 

doc. Ing. L. Schwarczová, 

PhD. 

denná 

 

 

2 SJ 31.08.2020 

externá 3 SJ bez časového 

obmedzenia 

regionálny rozvoj 

a politiky 

Európskej únie 

prof. Ing. P. Schwarcz, 

PhD. (G) 

doc. Ing. M. Fáziková, 

CSc. 

prof. JUDr. E. Marišová, 

PhD. 

denná 2 SJ a AJ, 

SJ 

bez časového 

obmedzenia 

 

externá 3 SJ bez časového 

obmedzenia 

4.3.3 

 

environmentálny 

manažment 

prof. RNDr. B. Šiška, PhD. 

(G) 

doc. Ing. A. Fehér, PhD. 

prof. Ing. J. Gaduš, PhD. 

denná 2 SJ bez časového 

obmedzenia 

externá 3 SJ bez časového 

obmedzenia 
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Príloha 2 Akreditované študijné programy podľa jednotlivých stupňov  

   

                                                                                                  ŠP FŠ    

environmentálne manažérstvo  SJ, SJ-AJ  (Bc.) (D, E) D - 31.8.2020   

environmentálny manažment SJ, SJ-AJ  (Bc.) (D, E)   

manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu SJ (Bc.)      (E)  

     E od 1.9.2016 pozast. 

regionálny rozvoj a politiky EÚ  D-SJ-AJ, SJ (Bc.) (D, E)  

rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu  D-SJ-AJ, SJ (Bc.) (D, E)  

environmentálne manažérstvo  SJ-AJ (Ing.) (D, E) D - 31.8.2020  

environmentálny manažment SJ, SJ-AJ  (Ing.) (D, E)   

regionálny rozvoj a politiky EÚ  SJ-AJ (Ing.) (D, E)  

  

rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu  D-SJ-AJ, SJ (Ing.) (D, E) D - 31.8.2020 

  

environmentálny manažment  D-SJ-AJ, SJ (PhD.) (D, E)  

integrovaný rozvoj vidieka  D-SJ-AJ, SJ (PhD.) (D, E)  

 

Legenda: ŠP-študijný program, FŠ-forma štúdia, D-denná, E-externá  

Poznámka: ostatné ŠP sú bez časového obmedzenia 
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Príloha 3 Prehľad záujmu o štúdium v I. a II. stupni podľa študijných programov v akad. roku 

2019/2020 v dennej forme štúdia (externá forma sa neotvorila) 

 

 

 

 

 

  

Denná forma štúdia I. stupeň  

ŠP 

Počet 

uchádzačov o 

štúdium 

Počet 

zúčastnených 

uchádzačov 
% účasť 

na PK 

% zapísaných 

novoprijatých 

zo 

zúčastnených 

na PK 

Počet  zapísaných 

novoprijatých študentov 

EMZ 25 23 92 74 17 

RRP 64 49 77 80  39 

RRPA 9 9 100 55 5 

RVT 33 28 85 71 20 

Spolu  131 109 83 74 81 

Denná forma štúdia II. stupeň         

ŠP 

Počet 

uchádzačov o 

štúdium 

% zapísaných 

novoprijatých 

z počtu 

prihlásených 

Počet  zapísaných novoprijatých študentov 

EMZ 15 93 14  

RRP 46 91 42 

RRPA 9 55 5 

RVT 29 93 27 

Spolu  99 89  88  
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Príloha 4 Počet študentov v I. a II. stupni v jednotlivých rokoch štúdia v ak. rokoch  2016/2017 až 

2019/2020 
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Príloha 5 Počet študentov podľa študijných programov v I., II. a III. stupni štúdia v dennej a 

externej forme v akad. roku 2018/2019  

 

Fakulta 

Akreditovaný štud. program 

Stupeň štúdia 

I. stupeň II. stupeň III. stupeň Spolu 

DF EF DF EF DF EF DF EF 

regionálny rozvoj a politiky EÚ 108 20 107 31     215 51 

rozvoj vidieka a VT 60   56 18     116 18 

environmentálny manažment 14   29 3 3   46 3 

integrovaný rozvoj vidieka            13 0 13 

manažment rozvoja VKaVT    1         0 1 

environmentálne manažérstvo 1           1 0 

spolu 183 21 192 52 3 13 378 86 
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Príloha 6 Plnenie edičného plánu katedier FEŠRR podľa vydaných publikácií v roku 2018 (stav 

k 30.10.2018) 

 

Por. 

č. 

Plánovaný titul Druh študijnej 

literatúry 

Termín 

vydania 

Plnenie 

plánu 

1. Praktikum so systematickej biológie pre 

environmentálnych manažérov  

 skriptá január 2018 nebol 

vydaný 

2. Environmentálne funkcie ekosystémov skriptá september 

2018 

presun na 

2019 

3. Manažment ekosystémov Slovenska  skriptá  apríl 2018 presun na 

2019 

4. Projektový a strategický manažment skriptá september 

2018 

presun na 

2019 

5. Základy politiky súdržnosti v EÚ a SR skriptá august 2018 splnené 

6. Európske obchodné právo skriptá august 2018 splnené 

7. Vidiecky cestovný ruch jedným ťahom  

(2.Prepracované vydanie) 

monografia január 2018 
splnené 

8. Marketing vo vidieckom cestovnom ruchu monografia október 2018 v tlači 

9. Nové príležitosti rozvoja vidieka odborná 

publikácia 

november 

2018 

presun na 

2019 

10. Vidiecky cestovný ruch - praktikum (dotlač) skriptá december 

2018 

presun na 

2019 

11. Verifikácia možností využívania rýchlorastúcich 

drevín na výrobu biopalív 

monografia 2018 presun na 

2019 

12. Integrovaný manažment životného prostredia skriptá október 2018 nevydajú sa  

13. Humánna geografia skriptá október 2018 v tlači 

14. Využitie a ochrana prírodných zdrojov skriptá február 2018 v tlači 

15. Základy poľnohospodárstva skriptá november  presun na 

2019 

16. Politika súdržnosti – príležitosti a ohrozenia  skriptá 2018 splnené 

17. Inovácie v samospráve  monografia november 

2018 

presun na 

2019 

18. Využívanie majetku miestnych samospráv na 

podnikanie  

monografia december 

2018 
v tlači 

19. Verejné služby učebnica (CD) november 

2018 
v tlači 
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Príloha 7 Plán edičnej činnosti katedier FEŠRR na rok 2019 

 

Por

. č.  

Plánovaný titul Druh št. 

literatúry 

Náklad Počet 

AH 

Plánovaný 

termín vydania 
Poznámka 

1. Čo prináša zmena klímy učebnica, 

kapitola 

250 2  
február 2019 

 

2. Environmentálne funkcie 

ekosystémov 

 

skriptá 

100 6  
september 2019 

plán z 2018 

3. Manažment ekosystémov Slovenska skriptá 100 6  apríl 2019 plán z 2018 

4. Kohézna politika skriptá 150 6  september 2019  

5. Projektový a strategický manažment skriptá 150 6  september 2019 plán z 2018 

6. Podnikanie skriptá 60 6  august 2019  

7. Agrárne právo EÚ  skriptá 200 20  september 2019  

8. Návody na cvičenia zo Základov 

práva 

skriptá 200 20  
september 2019 

 

9. Administrative Law skriptá 200 6 september 2019  

10. Obchodné právo skriptá 150 15 december 2019  

11. Vidiecky cestovný ruch (praktikum)  odborná 

publikácia 
150 9  január 2019 plán z 2018 

12. Ekonomika životného prostredia 

a prírodných zdrojov (praktikum)  

skriptá 
150 5  september 2019 

 

13. Rozvoj vidieka  skriptá 150 8  september 2019  

14. Pozícia a podiel vidieckych žien na 

riadení poľnohospodárskych 

podnikov 

monografia 

60 4  september 2019 

 

15. Princípy techník pre obnoviteľné 

zdroje energie 

skriptá 
100 4  august 2019 

 

16. Verifikácia možností využívania 

rýchlorastúcich drevín na výrobu 

biopalív 

monografia 

  január 2019 

 

17. Udržateľný rozvoj – aktuálny prehľad 

a vybrané problémy 

skriptá 
100 6  október 2019 

 

18. Základy poľnohospodárstva  skriptá 100 6  máj 2019 plán z 2018 

19. Kontrola miestnej územnej 

samosprávy  

skriptá 
150 6  február 2019  

20. Inovácie v samospráve  monografia 50 5  október 2019 plán z 2018 

21. Služby poskytované na úrovni obcí, 

VÚC a okresných úradov v SR  

monografia 
50 5  október 2019  

 


