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ÚVOD   
Predkladaná správa chronologicky rekapituluje všetky dôležité skutočnosti v oblasti výchovno-
vzdelávacieho procesu na Fakulte európskych štúdií (FEŠRR) v akademickom roku 2019/2020.  
 

1 POLITIKA ZABEZPEČOVANIA KVALITY VZDELÁVANIA NA FEŠRR SPU 

V NITRE 
Fakulta sa dlhodobo venuje aktivitám v oblasti riadenia kvality vzdelávania so zameraním na 
nastavenie kľúčových princípov, vytvorenie dokumentácie a overenie fungovania procesov 
udržiavania a vnútorného hodnotenia kvality. Rada kvality na fakulte bola zriadená roku 2013 
(Rozhodnutie dekanky 1/2013), následné bol schválený Štatút a Rokovací poriadok fakultnej rady 
kvality (FRK). V roku 2018 boli prijaté a schválené dokumenty „Ciele kvality pre zlepšovanie 
vysokoškolského  vzdelávania na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre na 
roky 2018-2019“, „Politika kvality na roky 2018-2019“ a „Akčný plán zlepšovania kvality 
vzdelávacieho procesu na roky 2018-2019“. Vzhľadom na pandemickú situáciu v krajine je fakulta 
pri schvaľovaní strategických dokumentov zameraných na kvalitu v časovom  sklze. V súčasnosti 
prebieha pripomienkovanie a pripravujú sa na schvaľovanie dokumenty „Ciele kvality pre zlepšovanie 
vysokoškolského  vzdelávania na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre na 
roky 2020-2021“, „Politika kvality na roky 2020-2021“ a „Akčný plán zlepšovania kvality 
vzdelávacieho procesu na roky 2020-2021“.  
 

 PLNENIE CIEĽOV PRE ZLEPŠENIE KVALITY VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA  1.1
 
V súlade s prijatou politikou kvality na SPU v Nitre sa pre roky 2018 a 2019 stanovili tieto ciele kvality 
v oblasti vzdelávania: 
 
Prehodnotiť zloženie Fakultnej rady kvality. 
Plnenie: po ukončení pracovného pomeru prof. RNDr. Zuzany Jurekovej, CSc. – fakultnej 
koordinátorky pre hodnotenie kvality (ukončenie PP 31.08.2019) bol v septembri 2019 za fakultného 
koordinátora vymenovaný prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.. Z dôvodu dosiahnutia zákonom stanoveného 
veku sa ukončila v akademickom roku 2019/2020 garancia ŠP rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu na 
II. stupni štúdia prof. JUDr. Anne Bandlerovej, PhD.. Novou garantkou  a zároveň aj novou členkou 
Rady kvality sa od septembra 2020 stala prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD.. 
 
Systematicky pripravovať a realizovať výučbu jedného študijného programu v anglickom jazyku na 
fakulte s cieľom tvorby spoločných študijných programov, ktoré budú viesť k postupnému 
zavádzaniu a uznávaniu spoločných titulov vo forme dvojitých či spoločných diplomov. 
Plnenie: FEŠRR ako súčasť SPU je členom konzorcia 12 univerzít pod vedením Univerzity v Gente 
(Belgicko). Konzorcium realizuje výučbu II. stupňa štúdia v ŠP Medzinárodný rozvoj vidieka 
v anglickom jazyku. Tento spoločný študijný program je akreditovaný Holandskou akreditačnou 
agentúrou.  

 
V dvojročných intervaloch vypracovať „Samohodnotiacu správu fakulty“ podľa noriem a smerníc 
na zabezpečenie kvality v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania. 
Plnenie: fakulta každoročne v kolektívnych orgánoch schvaľuje „Správu o výchovno-vzdelávacej 
činnosti“, „Správu o vedeckovýskumnej činnosti“ s uvedením aktivít študentov III. stupňa štúdia a 
„Hodnotiacu správu o zahraničných vzťahoch“ s dôrazom na význam mobilít študentov aj učiteľov. 

 
Komisie pre študijné programy na fakulte zabezpečia pravidelné monitorovanie a vyhodnocovanie 
študijných programov, kvalitu výučby jednotlivých predmetov, kvalitu skúšobných testov, 
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zameranie záverečných prác, dostatok študijnej literatúry, ako aj vyhodnotenie spätnej väzby od 
študentov, absolventov a zamestnávateľov.   
Plnenie: Cieľ sa plní  na nedostatočnej úrovni. V nasledujúcom období je potrebné výrazne zvýšiť 
aktivitu komisií pre ŠP. 

 
Dôsledne uplatňovať kreditový systém vzdelávania v zmysle Bolonskej stratégie na všetkých 
stupňoch štúdia (Bc., Ing., PhD.). 
Plnenie: Cieľ sa plní. 
 
Každoročne realizovať dotazníkový prieskum hodnotenia kvality vzdelávania na fakulte študentmi 
všetkých troch stupňov štúdia. 
Plnenie: V sledovanom období sa realizoval dotazníkový prieskum zameraný na hodnotenie kvality 
vzdelávacieho procesu, úrovne ubytovania, stravovania, spolupráca so študentskou samosprávou, 
záujem o pokračovanie štúdia na III. stupni a možnosti voľnočasových aktivít u končiacich študentov I. 
a II. stupňa štúdia. Hodnotenie kvality vzdelávacieho procesu prebieha na úrovni jednotlivých 
predmetov cez dotazník - Hodnotenie pedagogického procesu študentmi. Vzhľadom na nízky počet 
respondentov je ťažké objektívne zhodnotiť a prijať nápravu. V nasledujúcom období treba hľadať 
spôsoby, ako motivovať študentov, aby sa do hodnotenia zapojili. 
 
Zvýšiť aktivitu študijných poradcov a koordinátorov pre prácu so študentmi so špecifickými 
potrebami. 
Plnenie: Na úrovni univerzity bol vymenovaný univerzitný koordinátor pre študentov so špecifickými 
potrebami, ktorý úzko spolupracuje s fakultným koordinátorom s cieľom vytvárať prístupné 
akademické prostredie, objektívne vyhodnocovať špecifické potreby študentov a vytvárať 
zodpovedajúce podmienky pre študentov so ŠP bez znižovania požiadaviek na ich študijný výkon. 
V sledovanom období študentom so špecifickými potrebami fakulta zakúpila televízny prijímač, 
multifunkčné zariadenie,  PC zostavu, notebooky  v celkovej hodnote 6 850 €.            
  
Aktualizovať systém hodnotenia výkonov pedagogických zamestnancov na fakulte a prijímať 
konkrétne účinne opatrenia. 
Plnenie: V sledovanom období sa schválila Smernica dekanky na sledovanie výkonov učiteľských 
zamestnancov FEŠRR vo vzdelávacom procese a výskumnej činnosti.  
 
Udržiavať trvalé profesionálne a spoločenské kontakty s absolventmi fakulty.  
Plnenie: Fakulta dlhodobo udržiava kontaktmi s  absolventmi pracujúcimi na rôznych úrovniach 
verejnej správy, ktoré vyústili do realizácie viacerých projektov. Medzi úspešné patrí spolupráca 
a absolventmi pracujúcimi na NKU, Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, NSK.  
 

 PLNENIE ÚLOH VYPLÝVAJÚCICH Z PREDCHÁDZAJÚCICH SPRÁV ZA VÝCHOVNO-VZDELÁVACIU 1.2
ČINNOSŤ 

 
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 
Úloha splnená. Novozriadené laboratórium je organizačne začlenené pod Oddelenie bioekonomiky 
ABT. 
 
Stabilizovať personálne zabezpečenie vzdelávacieho procesu na FEŠRR a podporovať odborný rast 
učiteľov pre získavanie vedeckopedagogických hodností minimálne dvoma začatými habilitačnými 
konaniami a jedným ukončeným inauguračným konaním v odbore environmentálny manažment, 
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minimálne dvoma ukončenými habilitačnými a začatím jedného inauguračného konania v odbore 
ekonómia a manažment. 
Termín: jún 2020 
Zodpovedná: dekanka fakulty 
Úloha sa čiastočne plní. V sledovanom období sa ukončilo jedno inauguračné konanie v ŠO 
environmentálny manažment (prof. Ing. Alexander Fehér, PhD.) a dve habilitačné konania v ŠO 
ekonómia a manažment (Dr. habil. Ing. Ľubica Rumanovská, PhD. a doc. Ing. Ivan Takáč, PhD.) 
O začatie habilitačného konania v ŠO environmentálny manažment požiadali traja zamestnanci 
fakulty (Ing. Martin Prčík, PhD., Ing. Martin Hauptvogl, PhD. a Mgr. Marián Kotrla, PhD.).  
 
Pripraviť obsahovú náplň modulov programu ďalšieho vzdelávania na tému „Agroenergetika 
v životnom prostredí“. 
Termín: február 2019 
Zodpovední: odborný garant programu prof. Ing. Ján Gaduš, PhD., prodekani 
Úloha splnená. Odborný garant prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. pripravil obsahovú náplň 6 modulov 
programu ďalšieho vzdelávania. 
 
Realizovať aspoň jeden z piatich modulov kurzu ďalšieho vzdelávania "Podpora rozvoja vidieka." 
Termín: január 2020 
Zodpovední: odborný garant programu doc. Ing. Jana Jarábková, PhD., prodekani 
Úloha splnená. Modul „Predaj z dvora“ bol realizovaný v dňoch 14.-15. novembra 2019 a úspešne ho 
ukončilo 27 absolventov. 
 
V priebehu akademického roka zorganizovať minimálne 5 výberových prednášok odborníkov 
z praxe alebo zahraničných odborníkov. 
Termín: máj 2020 
Zodpovední: dekanka fakulty, garanti ŠP, prodekani 
Úloha splnená. Podrobnejšie informácie sú uvedené v predloženej správe. 
 
Organizovať minimálne 5 exkurzií vo vybraných firmách a spoločnostiach za 1 akademický rok. 
Termín: máj 2020 
Zodpovední: dekanka fakulty, garanti ŠP, prodekani  
Študenti absolvovali  exkurzie - Republikové úložisko RAO v Mochovciach, Malá vodná elektráreň 
Nitra, Výskumná báza energetických rastlín  Kolíňany, Bioplynová stanica Kolíňany a Veľké Ripňany, 
Splyňovacia jednotka ABT, Čistiareň odpadových vôd  Nitrianskych komunálnych služieb, kompostáreň 
Nitra a ENVI-GEOS Nitra. Ďalšie exkurzie plánované v LS sa z dôvodu pandemickej situácie 
neuskutočnili. 
 
Znížiť úbytok študentov po 1. roku štúdia na I. a II. stupni štúdia oproti predchádzajúcemu 
akademickému roku. 
Termín: máj 2020 
Zodpovední: dekanka fakulty, prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť 
Úloha nesplnená. Úbytok študentov po 1. roku štúdia v porovnaní s predchádzajúcim akademickým 
rokom stúpol na I. stupni štúdia o 22% (zo 7 na 29%) a na II. stupni štúdia o 6% (zo 6 na 12%) v dennej 
forme štúdia.  
 
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 
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Úloha sa priebežne plní. 
 
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 programov 
zabezpečovaných na fakulte pri súčasnom zainteresovaní všetkých pracovníkov a študentov. 
Termín: trvale 
Zodpovední: prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť, FRK, učitelia  
Úloha sa plní. Vyhodnotila sa spätná väzba od zamestnávateľov, kde študenti fakulty absolvovali 
odbornú prax. Potešujúce je, že väčšina zamestnávateľov vyslovila spokojnosť  s prácou študentov. 
Výučba v letnom  semestri, vzhľadom na mimoriadnu pandemickú situáciu v krajine, sa uskutočnila 
dištančnou formou – využila sa predovšetkým aplikácia Microsoft Teams, skype komunikácia a iné 
spôsoby komunikácie pri zohľadnení pripravenosti a technického vybavenia tak študentov, ako aj 
učiteľov. V spolupráci s garantmi I. a II. stupňa štúdia obidvoch ŠO sa realizovali štátne záverečné 
skúšky dištančnou aj prezenčnou formou. Po schválení Vedeckou radou fakulty štátna skúška v ŠO 
ekonómia a manažment pozostávala z iba obhajoby záverečnej práce. Predsedovia štátnicových 
komisií vypracovali zápisnice z priebehu ŠS spolu s návrhom odporúčaní.  
Fakulta v kolektívnych orgánoch schválila doplnenie „Posudku vedúceho diplomovej práce“  pri 
stanovisku školiteľa k protokolu o kontrole originality záverečnej práce v nasledovnom znení: „pri 
prekryve od 10,01% do 20,00% je potrebné zdôvodnenie v rozsahu 250-300 znakov, od 20,01% -
35,00% zdôvodnenie v rozsahu 800-900 znakov. Pri prekryve nad 20,01%   je účasť  školiteľa na 
obhajobe DP povinná. Pri prekryve  nad 35% sa neodporúča  pristúpiť k štátnej inžinierskej skúške“.  
 
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 čiastočne. Neplnenie vydania predpokladaného počtu titulov je zapríčinené aj tým, že 
časť vyučovaných predmetov na fakulte zabezpečuje iná fakulta, ktorá sa riadi svojim edičným 
plánom a situáciu ovplyvňuje aj  tá skutočnosť, že sa znižuje počet študentov a pri niektorých 
predmetoch je ekonomicky výhodnejšie hľadať iné spôsoby zabezpečenia študijnými materiálmi, ako 
vydávať študijnú literatúru. I napriek týmto skutočnostiam, podiel povinných predmetov 
zabezpečených študijnou literatúrou sa zvýšil o 10% v porovnaní s predchádzajúcim akademickým 
rokom. 
 
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. 
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Termín: trvale 
Zodpovední: dekanka fakulty, učitelia 
Úloha sa priebežne plní. Učitelia sa aktívne zapájali do výziev v rámci grantových schém MŠVVaŠ, 
APVV, Horizont 2020, ERASMUS + a EŠIF. 
 
Postupne zvyšovať počet predmetov ponúkaných v anglickom jazyku. 
Termín: trvale 
Zodpovední: prodekanka pre zahraničné vzťahy, garanti ŠP 
Úloha splnená. V hodnotenom období sa začalo sa učiť ďalších 6 povinných predmetov v AJ  
(Ekologické inžinierstvo a obnova ekosystémov, Ekosystémové služby a oceňovanie ekosystémov, 
Malé energetické systémy, Environmentálne právo EÚ, Environmentálny audit a certifikácia, 
Manažment a ochrana ekosystémov Slovenska) a 1 povinne-voliteľný predmet v AJ (Tropické 
a subtropické ekosystémy: funkcie a služby) na II. stupni štúdia v študijnom programe 
environmentálny manažment.  
 
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, sociálnych 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. 
 
Posilniť cielenú propagáciu možností štúdia na fakulte, vytvoriť marketingovú stratégiu propagácie 
štúdia. 
Termín: trvale  
Zodpovední: osoba poverená pani dekankou, prodekani  
Úloha sa priebežne plní. Podrobnejšie informácie sú uvedené v predloženej správe. 
 

 PLNENIE ĎALŠÍCH ÚLOH PREROKOVANÝCH A SCHVÁLENÝCH V KOLEKTÍVNYCH ORGÁNOCH 1.3
FAKULTY 

 
Zaslanie návrhu na zmenu garanta – študijný program rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu v dennej 
forme štúdia na II. stupni štúdia v študijnom odbore ekonómia a manažment, schváleného vo VR 
fakulty. 
Zodpovedná: dekanka fakulty 
Úloha splnená. Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo schválila garanta ŠP prof. JUDr. 
Eleonóru Marišovú, PhD. 
 
Schválenie zmien v organizácii štátnych skúšok na I. a II. stupni štúdia v študijných programoch v 
ŠO ekonómia a manažment v akademickom roku 2019/2020. 
Zodpovedná: dekanka fakulty 
Úloha splnená. Štátne skúšky v akademickom roku 2019/2020 pozostávali iba z obhajoby záverečnej 
práce. 
  



9 
 

2 ZABEZPEČOVANIE VZDELÁVACIEHO PROCESU V AKADEMICKOM 

ROKU 2019/2020 
 

 ŠTUDIJNÉ PROGRAMY A VZDELÁVACIA ČINNOSŤ 2.1
 
Vzdelávací proces sa realizoval v troch stupňoch štúdia v rámci 2 študijných odborov (ŠO) ekonómia 
a manažment (EaM) a ekologické a environmentálne vedy (EaEV) (Tabuľka 1). Prehľad 
akreditovaných študijným programov je uvedený v tabuľke 2 a podiel ponúkaných a neotvorených 
v tabuľke 3. 
 
Tabuľka 1   Prehľad o realizovanej výučbe podľa počtu študijných programov (ŠP) v akademickom 
roku 2019/2020 

 Študijný odbor (ŠO) I. stupeň II. stupeň III. stupeň Spolu 

ŠP ŠP ŠP ŠP 

 ekonómia a manažment (EaM) 2 2 1 5 

 ekologické a environmentálne vedy (EaEV) 1 1 1 3 

 Spolu 3 3 2 8 

Poznámka: nezohľadňuje sa forma ani jazyk výučby 
 

Tabuľka 2   Prehľad akreditovaných ŠP v rámci odborov na jednotlivých stupňoch v akademickom  
roku 2019/2020 

  
Študijný odbor Študijný program 

Stupeň Forma 
Jazyk 

výučby 

ekonómia a manažment 
(EaM) 

rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu (RVT) 
I. 

D SJ, AJ-SJ 

E SJ 

rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu (RVT) 
II. 

D SJ, AJ-SJ 

E SJ 

regionálny rozvoj a  politiky EÚ (RRP) I. 
D SJ, AJ-SJ 

E SJ 

regionálny rozvoj a  politiky EÚ (RRP) II. 
D SJ, AJ-SJ 

E SJ 

integrovaný rozvoj vidieka (IRV) 
III. 

D SJ, AJ-SJ 

E SJ 

ekologické 
a environmentálne vedy 
(EaEV) 

environmentálny manažment (EMZ) I. 
D SJ, SJ-AJ 

E SJ 

environmentálny manažment (EMZ) II. 
D SJ, SJ-AJ 

E SJ 

environmentálny manažment (EMZ) III. 
D SJ, SJ-AJ 

E SJ 

Legenda: D – denná forma, E – externá forma 
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Tabuľka 3 Počet a podiel neotvorených ŠP na I. a II. stupni v akademickom roku 2019/2020 
Počet ponúkaných ŠP v prijímacom konaní (PK) 6 

Počet neotvorených ŠP po PK 0 

Podiel 0:100 

 
V hodnotenom období na fakulte na I. a II. stupni študovalo spolu 392 študentov. Počet zapísaných 
študentov podľa ŠO v jednotlivých stupňoch a formách štúdia je uvedený v tabuľke 4.  
 
Tabuľka 4 Počet zapísaných študentov podľa ŠO na I. a II. stupni štúdia v dennej a externej forme  
v akademickom roku 2019/2020 
ŠO I. stupeň II. stupeň Spol

u 
Počet 

študento
v na 1 uč. 

denná forma externá forma denná forma externá forma 

EaM 158 15 139 32 344 14 

EaEV 17 0 31 0 48 4 

Spol
u 

175 15 170 32 392  

Legenda: EaM - ekonómia a manažment, EaEV - ekologické a environmentálne vedy 

 
V priemere na jedného učiteľa pripadalo 10 študentov, z toho v ŠO ekonómia a manažment 14 
študentov a v ŠO ekologické a environmentálne vedy 4 študenti. Z celkového počtu študentov na I. 
a II. stupni bolo 23 zahraničných (6% z celkového počtu študentov). Počet zahraničných študentov 
v porovnaní s predchádzajúcimi dvoma akademickými rokmi bol vyšší (15 a 18 študentov). Ide 
o študentov Českej republiky, Kazašskej republiky, Republiky Uzbekistan, Ruskej federácie, Srbskej 
republiky, Tadžickej republiky, Thajského kráľovstvá, Turecka a Ukrajiny. V ŠO ekonómia 
a manažment v ŠP regionálny rozvoj a politiky EÚ v kombinácii anglického a slovesného jazyka 
študovalo 13 zahraničných študentov, v ŠP regionálny rozvoj a politiky EÚ 3 zahraniční študenti a v ŠP 
rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu 3 zahraniční študenti. ŠO ekologické a environmentálne vedy 
študovali v ŠP environmentálny manažment v kombinácii slovenského a anglického jazyka 2 študenti 
a ŠP environmentálny manažment v slovenskom jazyku 2 zahraniční študenti.  
 

 PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE VZDELÁVANIA 2.2
 
Vedenie fakulty venuje systematickú pozornosť personálnej politike. Identifikuje ľudské zdroje, ktoré 
sú podstatné pre uplatňovanie stratégie zvyšovania kvality. Personálne zabezpečenie a kvalifikačnú 
štruktúru učiteľov vyučujúcich predmety v študijných programoch realizuje tak, aby učitelia mali 
kompetencie, znalosti a skúsenosti na odovzdávanie vedomostí a boli schopní prijímať spätnú väzbu. 
Počet učiteľov, ktorí zabezpečovali výučbu predmetov v študijných programoch bolo 38, ich 
kvalifikačná štruktúra k 31.10.2019 je uvedená v tabuľke 5 a v prílohách 1 a 2. V porovnaní 
s predchádzajúcimi dvoma akademickými rokmi, klesol celkový počet o 4 učiteľov. V súlade  so 
spôsobom univerzitného vzdelávania, je výučba na všetkých fakultách zabezpečovaná najmä 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 Fakulty ekonomiky a manažmentu 
(FEM). 
 
Tabuľka 5 Učitelia na plný a skrátený úväzok v akademickom roku 2019/2020 

ŠO 

Profesori 
 

Docenti 
 

Odborní asistenti 

Asis- 
tent 

Lek- 
tor 

Učitelia  
spolu DrSc 

CSc. 
/PhD./ 

Spolu 
Fyzicky 

CSc. 
/PhD./ 

bez 
PhD. 

Spolu 
Fyzicky 

CSc. 
/PhD./ 

Bez  
Spolu 
Fyzicky 

 
ved.hod 

EaM 0 3 3 7 0 7 15 0 15 0 0 25 
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EaEV 1 2 3 1 0 1 9 0 9 0 0 13 

Legenda: EaM - ekonómia a manažment, EaEV - ekologické a environmentálne vedy 

Kvalifikačná štruktúra učiteľov na fakulte je rôzna. V ŠO ekonómia a manažment 68% učiteľov 
absolvovalo štúdium na SPU a 32% sú absolventi inej vysokej školy. Učitelia študovali na UK 
v Bratislave (prof. Bandlerová, prof. Marišová, doc. Ilková, doc. Palšová, JUDr. Ďurkovičová), na 
Paneurópskej vysokej škole v Bratislave (doc. Lazíková), na UMB v Banskej Bystrici (doc. Jarábková) 
a na Trnavskej univerzite (Mgr. Čechmánek) a 20% učiteľov získalo titul PhD. na inej vysokej škole, a 
to na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave (doc. Lazíková, Ing. Valach), na Ekonomickej univerzite 
v Bratislave (doc. Palšová) a UKF v Nitre (doc. Beresecká, Ing. Chreneková) (Tabuľky 6 a 7). 
V ŠO ekologické a environmentálne vedy 31% učiteľov absolvovalo štúdium na inej vysokej škole, 
konkrétne na UK v Bratislave (prof. Bielek, prof. Šiška), STU v Bratislave (prof. Gaduš) a UKF v Nitre 
(Mgr. Kotrla) a 15% učiteľov získalo titul PhD. na inej vysokej škole, a to na STU v Bratislave (prof. 
Gaduš) a UK v Bratislave (prof. Bielek) (Tabuľky 6 a 7). V ŠO ekologické a environmentálne vedy 1 
učiteľ absolvoval prax dlhšiu ako 1 rok na Vysokej škole ekonomickej v Bydgoszczi v Poľsku (prof. 
Fehér) (Tabuľka 8).     
 
Tabuľka 6 Počet a podiel učiteľov - absolventov inej vysokej školy podľa ŠO v akademickom roku 
2019/2020 

 
ŠO 

 
EaM EaEV 

Počet učiteľov - absolventov SPU  17 9 

Počet učiteľov - absolventov inej VŠ  8 4 

Podiel  32:68 31:69 

Legenda: EaM - ekonómia a manažment, EaEV - ekologické a environmentálne vedy 
 

Tabuľka 7 Počet a podiel učiteľov, ktorí získali titul PhD. na inej vysokej škole podľa ŠO 
v akademickom roku 2019/2020 

 
ŠO 

 
EaM EaEV 

Počet učiteľov - titul PhD. získali na SPU 20 11 

Počet učiteľov - titul PhD. získali na inej VŠ 5 2 

Podiel 20:80 15:85 

Legenda: EaM - ekonómia a manažment, EaEV - ekologické a environmentálne vedy 

 
Tabuľka 8 Počet a podiel učiteľov s praxou dlhšou ako 1 rok na zahraničnej VŠ alebo na 
výskumnej inštitúcii v zahraničí v akademickom roku 2019/2020 

  
  

ŠO 

       
  

  

EaM EaEV 

       Počet učiteľov bez praxe v zahraničí alebo s praxou kratšou ako 1 rok 25 12 

 
      

Počet učiteľov s praxou v zahraničí dlhšou ako 1 rok 0 1 

 
      

Podiel 0:100 8:92 

 
      

Legenda: EaM - ekonómia a manažment, EaEV - ekologické a environmentálne vedy 

 
V ŠO ekonómia a manažment 1 učiteľ viedol v priemere 4 záverečné bakalárske alebo diplomové 
práce a v ŠO ekologické a environmentálne vedy 2 bakalárske alebo diplomové práce (Príloha 3).    
 
Problémom v oblasti personálneho zabezpečenia vzdelávacieho procesu na fakulte zostáva:  

 nižší počet profesorov (18% z celkového počtu učiteľov),  

 nedostačujúci počet docentov (21% z celkového počtu učiteľov).  
Za pozitívne možno považovať:  

 úspešné ukončenie inauguračného konania 1 zamestnanca Katedry environmentálneho 
manažmentu (KEM), 



12 
 

 úspešné ukončenie habilitačných konaní 2 zamestnancov Katedry európskych politík (KEP), 

 začatie habilitačných konaní 2 zamestnancov KEM a 1 zamestnanca Katedry regionálnej 
bioenergetiky (KRBE), 

 zvýšenie úrovne publikačnej činnosti, ktoré dáva predpoklady na zahájenie ďalších 
habilitačných a inauguračných konaní v nasledujúcom období. 

 

 KRITÉRIÁ A METÓDY HODNOTENIA UČITEĽOV  2.3
 
Systém hodnotenia výkonov učiteľov má fakulta vypracovaný v podobe „Smernice dekanky na 
sledovanie výkonov učiteľských zamestnancov FEŠRR vo vzdelávacom procese a výskumnej činnosti“. 
Na proces monitorovania, hodnotenia a zdokonaľovania kvality výučby predmetov v študijných 
programoch sa využívali pravidelné hospitácie v súlade Plánom hospitačnej činnosti pre ak. rok 
2019/2020. Záznamy z hospitácií sa vyhodnocovali a prijímali opatrenia na zlepšenie kvality vo 
výučbe.  
Predpoklady učiteľov na obsadenie funkčného miesta  profesora, resp. docenta a obsadenie miesta 
odborného asistenta sa hodnotí pri každom výberovom konaní. Kvantitatívna a kvalitatívna úroveň 
výkonov učiteľa má vplyv na stanovenie obdobia, na ktoré sa pracovný pomer uzatvára. 
 

 PRIJÍMACIE KONANIE A VÝBER UCHÁDZAČOV  2.4
 
Prijímacie konanie na obidvoch stupňoch štúdia sa uskutočnilo v súlade s platnými právnymi 
predpismi. Podmienky sa zverejnili na www.fesrr.uniag.sk a na www.portalvs.sk.  
 
Podmienky prijatia na I. stupeň štúdia 
 
Na I. stupni štúdia základnou podmienkou prijatia bolo získanie úplného stredného alebo úplného 
stredného odborného vzdelania. S cieľom získať kvalitných študentov si fakulta pre akademický rok 
2020/2021 stanovila aj ďalšie podmienky prijatia: 

- výsledok maturitnej skúšky (max. 60 bodov za priemer 1,00, resp. 0 bodov za priemer horší 
ako 3,01),  

- úspešná reprezentácia na celoslovenskom súťažnom kole olympiády, umiestnenie uchádzača 
na 1. až 3. mieste 30 bodov, ostatní 10 bodov, resp. na medzinárodnom kole -  reprezentant 
SR 30 bodov,  

- štátna skúška z cudzieho jazyka (resp. ekvivalent štátnej skúšky) – 10 bodov. 
Fakulta si vyhradila právo neotvoriť študijný program v dennej a/alebo externej forme, na ktorý sa 
prihlási nízky počet záujemcov. 
Prihlášku na I. stupeň štúdia pre akademický rok 2020/2021 podalo spolu 105 uchádzačov,  z toho 91 
na dennú formu a 14 na externú formu štúdia. Na štúdium sa  zapísalo 70 študentov, z toho 58 na 
dennú formu a 12 na externú formu. Záujem o štúdium na fakulte prejavili aj 3 študenti zo zahraničia, 
a to z Kazašskej republiky, Ruskej federácie a Ukrajiny. Najvyšší záujem prejavili uchádzači o ŠP 
regionálny rozvoj a politiky EÚ (71 prihlášok) a ŠP rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu (31 prihlášok) 
(Prílohy 4 a 5). Vzhľadom na pretrvávajúci nízky záujem o štúdium ŠP environmentálny manažment 
nebol ŠP v akademickom roku 2020/2021 otvorený.  
Počet uchádzačov o štúdium, prijatých a zapísaných študentov na I. stupni v dennej a externej forme 
štúdia v akademických rokoch 2018/2019 až 2020/2021 je uvedený v grafoch 1 a 2. 
 
 
 
 
 
  

http://www.fesrr.uniag.sk/
http://www.fesrr.uniag.sk/
http://www.portalvs.sk/
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Graf 1 Počet prihlásených, prijatých a zapísaných študentov na I. stupni v dennej forme štúdia 
v akademických rokoch 2018/2019 až 2020/2021 

 
 
Graf 2 Počet prihlásených, prijatých a zapísaných študentov na I. stupni v externej forme štúdia 
v akademických rokoch 2018/2019 až 2020/2021 

 
 
Prijatí uchádzači získali informácie o možnostiach štúdia na našej fakulte z portálu VŠ a z webovej 
stránky fakulty (47%) a od známych, priateľov alebo spolužiakov (37%). Ďalšie informácie získali 
z regionálnych novín (2%) a z informácie podanej na strednej škole (2%) atď.. 
Analýza počtu uchádzačov o štúdium podľa typu strednej školy ukázala najväčší počet prihlásených 
zo stredných odborných škôl (66%) a gymnázií (29%) (Graf 3). Prijatí uchádzači ukončili štúdium na 
gymnáziu (29%), obchodnej akadémií (25%), hotelovej akadémií (7%), strednej priemyselnej škole 
(5%), strednej odbornej škole (5%), v zahraničí (5%), a iných stredných školách (Graf 4). 
Z priestorového hľadiska sa na fakultu hlásili najmä uchádzači z Nitrianskeho kraja (66%), ďalej z 
Trnavského (7%), Banskobystrického (6%) a Žilinského kraja (6%). Porovnaním s predchádzajúcim 
rokom sa zvýšil počet uchádzačov o štúdium z Nitrianskeho kraja o 21%, naopak, znížil sa počet 
uchádzačov z Trnavského kraja o 10% a  z Banskobystrického o 11%. Počet uchádzačov o štúdium zo 
zahraničia v porovnaní s minulým rokom klesol o 4%. Menej uchádzačov bolo z Bratislavského, 
Trenčianskeho a tiež z regiónu východného Slovenska (Graf 5).  
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Graf 3 Percentuálny podiel prijatých uchádzačov o štúdium na I. stupeň štúdia podľa strednej školy 
pre akademický rok 2020/2021  

 
Graf 4 Percentuálny podiel prijatých uchádzačov o štúdium na I. stupeň štúdia typu škôl pre 
akademický rok 2020/2021  

 
Graf 5 Percentuálny podiel prijatých uchádzačov o štúdium na I. stupeň štúdia podľa krajov pre 
akademický rok 2020/2021  
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Podmienky prijatia na II. stupeň štúdia 
 
Fakulta prijímala absolventov bakalárskeho stupňa štúdia na základe prijímacieho konania. Kritériom 
prijatia bolo ukončenie bakalárskeho stupňa štúdia a študijné výsledky dosiahnuté v I. stupni štúdia 

(vážený študijný priemer 1,00-1,30 40 bodov, 1,31-1,65 30 bodov,  66-2,00 20 bodov,  2,01 10 
bodov. Pri študijných programoch uskutočňovaných v kombinácií slovenského a anglického jazyka 
uchádzač doložil overenú kópiu certifikátu z anglického jazyka (podľa CEFR na úrovni B2 alebo podľa 
IELTS minimálne 5,5), v prípade že nepreukázal uchádzač jazykové kompetencie certifikátom, mal 
právo najneskôr 10 kalendárnych dní pred konaním prijímacieho konania požiadať dekanát o 
umožnenie preukázania jazykovej spôsobilosti osobným pohovorom, resp. prostredníctvom SKYPE 
pohovoru. 
Fakulta si vyhradila právo neotvoriť študijný program v dennej alebo externej forme, na ktorý sa 
prihlási nízky počet záujemcov.  
Prihlášku na II. stupeň štúdia pre akademický rok 2020/2021 podalo spolu 86 uchádzačov,  z toho 63 
na dennú formu a 23 na externú formu štúdia (Prílohy 6 a 7). Na štúdium sa zapísalo 74 študentov, 
z toho 52 na dennú formu a 22 na externú formu štúdia. Možno skonštatovať, že celkový počet 
podaných prihlášok na II. stupeň štúdia oproti predchádzajúcemu akad. roku klesol (o 14% 
z celkového počtu prihlášok). Na II. stupni štúdia z absolventov I. stupňa štúdia FEŠRR pokračovalo v 
štúdiu 97% študentov (37 z 38 absolventov I. stupňa štúdia). Záujem študentov o štúdium zo strany 
absolventov I. stupňa štúdia z iných univerzít SR v hodnotenom období stúpol na 57% z celkového 
počtu prihlášok (predchádzajúci akad. rok 40%). Najvyšší záujem uchádzači prejavili o ŠP regionálny 
rozvoj a politiky EÚ (50 prihlášok).  
Počet uchádzačov o štúdium, prijatých v prijímacom konaní a zapísaných študentov na II. stupni 
v dennej a externej forme štúdia v akad. rokoch 2018/2019 až 2020/2021 je uvedený v grafoch 6 a 7. 
  
Graf 6 Počet prihlásených, prijatých a zapísaných študentov na II. stupni v dennej forme štúdia 
v akademických rokoch 2018/2019 až 2020/2021 
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Graf 7 Počet prihlásených, prijatých a zapísaných študentov na II. stupni v externej forme štúdia 
v akademických rokoch 2018/2019 až 2020/2021 

 
 

 KRITÉRIÁ A METÓDY HODNOTENIA ŠTUDENTOV  2.5
 
Súčasťou ocenenia študentov, ktorí dosiahli vynikajúce výsledky v štúdiu je pravidelné každoročné 
udeľovanie Ceny dekanky a Ceny rektorky pri ukončení štúdia príslušného študijného programu. Cenu 
dekanky udeľuje dekanka fakulty študentovi za vynikajúce študijné výsledky, vynikajúcu záverečnú 
prácu, za úspešnú reprezentáciu katedry, fakulty, univerzity a Slovenskej republiky, najmä na 
kultúrno-spoločenských alebo športových podujatiach.  
 
Cenu rektorky získala: 

 Bc. Romana Lichtenberková na II. stupni štúdia ŠP rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu za 
dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia. 

 
Cenu dekanky získali: 

 Bc. Ivana Vaňková na II. stupni štúdia ŠP rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu za dosiahnutie 
vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, 

 Bc.  Michaela Hrebíčková na II. stupni štúdia ŠP environmentálny manažment za dosiahnutie 
vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia. 
 

V sledovanom období sa neuskutočnilo zasadnutie disciplinárnej komisie. Z dôvodu neodôvodnenej 
neprítomnosti na školiacom pracovisku a neodovzdanie metodiky dizertačnej práce sa zo štúdia 
vylúčila študentka na III. stupni štúdia. 
 
V akademickom roku 2019/2020 vstúpila do platnosti nová Smernica (č. 2/2020) s cieľom skvalitnenia 
akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami.  
V rámci ďalšieho vzdelávania a skvalitnenia práce so študentmi so špecifickými potrebami sa fakultný 
koordinátor Ing. Martin Prčík, PhD. pravidelne zúčastňoval stretnutí zameraných na špeciálnu 
pedagogiku, psychológiu a prácu so študentmi so špecifickými potrebami.   
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3 ZAPOJENIE EXTERNÝCH STRÁN DO ZABEZPEČENIA PROCESU 

VZDELÁVANIA  
 
S cieľom dosiahnuť kvalitu vzdelávania na vysokej úrovni fakulta spolupracuje s odborníkmi 
z externého prostredia, s inštitúciami verejného aj podnikateľského sektora, s profesijnými 
združeniami, zapája do kvality vzdelávania svojich študentov, ako aj absolventov napr. realizáciou 
výberových prednášok, webinárov.   
 

MENNÝ ZOZNAM ŠTUDENTOV ZAPOJENÝCH DO KVALITY VZDELÁVANIA 
 

 Slovenská akreditačná agentúra VŠ - 1 študentka Bc. Alexandra Bartová (II. stupeň štúdia, ŠP 
RRP) posudzovateľka za študentov.  

 Fakultná rada kvality – 1 študent na III. stupni štúdia v ŠP IRV Ing. Lukáš Varecha,  

 Študentská rada vysokých škôl SR  (ŠRVŠ SR)-  1 študentka na II. stupni štúdia v ŠP RRP Bc. 
Alexandra Bartová, 

 Disciplinárna komisia fakulty - 2 študenti na II. stupni štúdia v ŠP RRP Bc. Dávid Jakubis a Bc. 
Simona Žemberová, 

 Akademický senát fakulty - 4 študenti Ing. Ivana Lichnerová (III. stupeň štúdia, ŠP IRV), Bc. 
Alexandra Bartová (II. stupeň štúdia, ŠP RRP), Bc. Barbora Klučková (II. stupeň štúdia, ŠP RRP) 
a Daniela Valachová (I. stupeň štúdia, ŠP RRP). 

 
 

4 HODNOTENIE KVALITY VZDELÁVACIEHO PROCESU  
 

 ŠTUDIJNÉ VÝSLEDKY A ÚSPEŠNOSŤ ŠTÚDIA V PRVOM ROKU ŠTÚDIA   4.1
 
V akademického roku 2019/2020 najvyšší počet študentov 1. roku štúdia bol v ŠP regionálny rozvoj 
a politiky EÚ, pričom  na I. stupni tvorili 54% a na II. stupni 53% z celkového počtu študentov 1. roku 
štúdia. Ďalej nasleduje ŠP rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu na obidvoch stupňoch štúdia  (25% 
a 31%). Najnižší počet študentov 1. roku bol na obidvoch stupňoch štúdia v ŠP environmentálny 
manažment (21% a 16%) (Grafy 8, 9; Prílohy 8-11).  
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Graf 8 Počet študentov v 1. roku štúdia v akademických r. 2017/2018-2019/2020 podľa ŠP na I. 
stupni  

 
Legenda: EMZ - environmentálny manažment, RRP - regionálny rozvoj a politiky EÚ, RVT - rozvoj vidieka a 
vidieckeho turizmu. 

 
Graf 9 Počet študentov v 1. roku štúdia v akademických r. 2017/2018-2019/2020 podľa ŠP na II. 
stupni  

 
Legenda: EMZ - environmentálny manažment, RRP - regionálny rozvoj a politiky EÚ, RVT - rozvoj vidieka a 
vidieckeho turizmu. 

 
Úspešne vykonať všetky skúšky v 1. roku štúdia sa najviac darilo študentom II. stupňa v ŠP regionálny 
rozvoj a politiky EÚ (78%), ďalej študentom II. stupňa ŠP rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu (77%), a 
naopak, najmenej sa darilo študentom I. stupňa štúdia ŠP environmentálny manažment (18%) 
(Tabuľka 9).  
Vážnym problémom fakulty je rastúci úbytok študentov I. stupňa v 1. roku štúdia, v porovnaní 
s prechádzajúcim rokom zo 7% na 29% z celkového počtu študentov 1. roku I. stupňa. Najvyšší % 
úbytok je u študentov ŠP environmentálny manažment (31% z celkového počtu študentov 1. roku I. 
stupňa) a u študentov ŠP rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu (35% z celkového počtu študentov 1. 
roku I. stupňa). Nepotešujúci trend nárastu sme zaznamenali aj u študentov II. stupňa štúdia, 
v porovnaní s prechádzajúcim rokom zo 6% na 12% z celkového počtu študentov 1. roku II. stupňa. 
Najvýraznejší úbytok je u študentov ŠP environmentálny manažment (21,43% z celkového počtu 
študentov 1. roku II. stupňa) (Tabuľka 9). 
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Tabuľka 9  Prehľad o úspešnosti štúdia v 1. roku v dennej forme štúdia v akademickom roku 
2019/2020 (externá forma sa neotvorila) 

Legenda: EMZ - environmentálny manažment, RRP - regionálny rozvoj a politiky EÚ, RVT - rozvoj vidieka a 
vidieckeho turizmu. 

 
Hlavnými príčinami úbytku študentov 1. roku zostáva:  

- náročnosť vysokoškolského štúdia, 
- zlý odhad vlastných predpokladov pre štúdium, 
- nevyhovujúca dištančná forma vzdelávania v letnom semestri akademického roku 

2019/2020.  
-  

S cieľom pripraviť prichádzajúcich študentov na vysokoškolský systém štúdia, zaviedol sa na fakulte 
predmet Úvod do štúdia, kde sú študenti oboznámení najmä s kreditovým systémom vzdelávania, 
univerzitným informačným systémom, knižničným systémom a ďalšími dôležitými informáciami, 
týkajúcimi sa štúdia, ale aj voľnočasových aktivít. 
 
Pri adaptácii na vysokoškolské prostredie pomáhali študijní poradcovia. Ich menný zoznam je 
uvedený v Študijnej príručke FEŠRR, zverejnenej na webovej stránke fakulty 
http://ves.uniag.sk/files/pdf/vt42ag7m7n80s8meqgrleaiurcsq91.pdf 
Z pohľadu študijných výsledkov boli najlepší študenti II. stupňa štúdia ŠP environmentálny 
manažment (vážený študijný priemer 1,91) (Tabuľka 10). 
 
Tabuľka 10 Vážený študijný priemer v 1. roku štúdia podľa ŠP na I. a II. stupni v dennej forme 
v akademickom roku 2019/2020 (externá forma sa neotvorila) 

Legenda: EMZ - environmentálny manažment, RRP - regionálny rozvoj a politiky EÚ, RVT - rozvoj vidieka a 
vidieckeho turizmu. 
 

 ŠTUDIJNÉ VÝSLEDKY A ÚSPEŠNOSŤ ŠTÚDIA VO VYŠŠÍCH ROKOCH ŠTÚDIA (ĎALEJ AJ 4.2
„OSTATNÝCH ROKOCH ŠTÚDIA“) 

                                                                                                                                                                       
V sledovanom období akademického roku 2019/2020 najvyšší počet študentov v ostatných rokoch 
(okrem 1. roku štúdia) bol v ŠP regionálny rozvoj a politiky EÚ, pričom na I. stupni tvorili 68% a na II. 

ŠP 
Rok 
štúdia/ 
stupeň 

Počet 
študentov 
zapísaných 

Vykonali 
všetky 
skúšky % 

Prenášajú 
si 

predmety  
v 

hodnote  
≤ 12 

kreditov % 

Prenášajú 
si 

predmety  
v 

hodnote  
> 12 

kreditov % 

Úbytok 

počet % 

EMZ I./I. st. 17 3 17,65 4 23,53 4 23,53 6 35,29 

RRP I./I. st. 44 20 45,45 8 18,18 9 20,45 7 15,91 

RVT I./I. st. 20 8 40,00 4 20,00 1 5,00 7 35,00 

EMZ I. /II.st. 14 3 21,43 8 57,14 0 0,00 3 21,43 

RRP I. /II.st. 47 36 76,60 6 12,77 0 0,00 5 10,64 

RVT I. /II.st. 27 21 77,78 4 14,81 1 3,70 1 3,70 

  Spolu 169 91 46,49 34 24,41 15 52,68 29 20,33 

ŠP 
I. stupeň štúdia II. stupeň štúdia 

1. rok 1. rok 

EMZ 3 1,91 

RRP 2,40 2,30 

RVT 2,45 2,17 

Spolu 2,61 2,13 
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stupni 63% z celkového počtu študentov v ostatných rokoch (211 študentov). Ďalej nasleduje ŠP 
rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu na obidvoch stupňoch štúdia  (27% a 25% z celkového počtu 
študentov v ostatných rokoch). Najnižší počet študentov v ostatných rokoch bol na obidvoch 
stupňoch štúdia v ŠP environmentálny manažment (5% a 12% z celkového počtu študentov 
v ostatných rokoch) (Grafy 10 a 11; Prílohy 12 a 13). 
 
Graf 10 Porovnanie počtu študentov od ak. r. 2017/2018 do 2019/2020 v ostatných rokoch štúdia 
na I. stupni v dennej a externej forme podľa ŠP 

 
Legenda: EMZ - environmentálny manažment, RRP - regionálny rozvoj a politiky EÚ, RVT - rozvoj vidieka a 
vidieckeho turizmu. 

 
Graf 11 Porovnanie počtu študentov od ak. r. 2017/2018 do 2019/2020 v ostatných rokoch štúdia 
na II. stupni v dennej a externej forme podľa ŠP 

 
Legenda: EMZ - environmentálny manažment, RRP - regionálny rozvoj a politiky EÚ, RVT - rozvoj vidieka a 
vidieckeho turizmu. 

 
Z analýzy dosiahnutých výsledkov u 211 študentov v ostatných rokoch študujúcich v dennej a 
externej forme štúdia v I. a II. stupni štúdia (tabuľky 11 a 12)  je vidieť, že z celkového počtu 
zapísaných študentov:  
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 169 študentov (80%) vykonalo všetky skúšky,   

 15 študentov (7%) získalo min. 48 kreditov a sú zapísaní do ďalšej časti štúdia,   

 6 študentov (3%) nesplnilo podmienky tzn. opakuje predmety v hodnote vyššej ako 12 
kreditov,  

 21 študentov (10%) štúdium zanechalo, prerušilo alebo sú vylúčení pre nesplnenie študijných 
povinností.   

Úbytok študentov v ostatných rokoch štúdia v dennej forme predstavoval 7,72% a v externej forme 
14,58% (Tabuľka 11 a 12). Porovnaním dennej a externej formy štúdia vyšších ročníkov tiež zistíme 
vyšší podiel študentov dennej formy štúdia, ktorí splnili podmienky na zápis do ďalšej časti štúdia 
(denní 90% a externí 83%, v predchádzajúcom akademickým roku 87% a 86%). Počet študentov, ktorí 
úspešne vykonali všetky skúšky v dennej forme dosiahol 85% a v externej forme 75%.  
 
Tabuľka 11 Prehľad o úspešnosti štúdia v ostatných rokoch v dennej forme štúdia v akademickom 
roku 2019/2020 

ŠP 
 
 

Rok 
štúdia/ 
stupeň 
 

Počet 
študentov 
zapísaných 
v 2019/20 

Vykonali 
všetky 
skúšky 

% 
vyjadrenie 

Prenášajú  
≤ 12 

kreditov 

% 
vyjadrenie 

Prenášajú  
> 12 

kreditov 

% 
vyjadrenie 

Úbytok 

počet 
% 

vyjadrenie 

RRP II./I. st. 37 24 64,86 4 10,81 4 10,81 5 13,51 

RVT II./I. st. 14 10 71,43 1 7,14 1 7,14 2 14,29 

EMZ III./I. st. 5 5 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

RRP III./I. st. 22 19 86,36 3 13,64 0 0,00 0 0,00 

RVT III./I. st. 15 12 80,00 0 0,00 0 0,00 3 20,00 

EMZ II. /II.st. 12 10 83,33 1 8,33 0 0,00 1 8,33 

RRP II. /II.st. 41 36 90,57 2 3,77 0 0,00 3 5,66 

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

  Spolu 163 133 74,57 11 5,46 5 8,95 14 7,72 

Legenda: EMZ - environmentálny manažment, RRP - regionálny rozvoj a politiky EÚ, RVT - rozvoj vidieka a 
vidieckeho turizmu. 

 
Tabuľka 12 Prehľad o úspešnosti štúdia v ostatných rokoch v externej forme štúdia v akademickom 
roku 2019/2020 

ŠP 
Rok 

štúdia/ 
stupeň 

Počet 
študentov 
zapísaných 

v  
2019/20 

Vykonali 
všetky 
skúšky 

% 
vyjadrenie 

Prenášajú  
≤ 12 

kreditov 

% 
vyjadrenie 

Prenášajú  
> 12 

kreditov 

% 
vyjadrenie 

Úbytok 

počet 
% 

vyjadrenie 

RRP II./I. st. 11 4 36,36 1 9,09 1 9,09 5 45,45 

RRP III./I. st. 1 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 

RRP IV. /I.st. 4 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

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

RVT II. /II.st. 9 6 66,67 2 22,22 0 0,00 1 11,11 

RRP III. /II.st. 4 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

RVT III. /II.st. 8 8 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

  Spolu 48 36 75,00 4 8,33 1 2,08 7 14,58 
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Legenda: EMZ - environmentálny manažment, RRP - regionálny rozvoj a politiky EÚ, RVT - rozvoj vidieka a 
vidieckeho turizmu. 

Hlavnými príčinami úbytku študentov v ostatných rokoch zostáva:  
- nevykonanie skúšok z opakovaných predmetov,  
- náročnosť štúdia popri zamestnaní pri externých študentoch, 
- nevyhovujúca dištančná forma vzdelávania v letnom semestri akademického roku 

2019/2020.  
 
S cieľom zistiť mieru spokojnosti študentov s kvalitou výučby a učiteľmi sa v máji tohto roku vykonal 
dotazníkový prieskum medzi končiacimi študentmi  II. stupňa štúdia, z ktorých vyplynulo: 
pre  ŠO ekonómia a manažment 

- veľká spokojnosť s prístupom učiteľov na fakulte, kladne hodnotený kontakt s učiteľmi, 
rodinná atmosféra, profesionálny prístup, ochota pomôcť (57 % respondentov), 

- požiadavka na zvýšenie rozsahu praxe, počtu exkurzii, prednášok odborníkov z praxe (49 % 
respondentov), 

- priateľský a ústretový prístup zamestnankýň študijného oddelenia, rýchla spätná väzba na 
otázky, maily, riešenie problémov (24 % respondentov), 

- spokojnosť s výberovými prednáškami odborníkov z praxe (16 % respondentov),  
- spokojnosť s ponúkanými možnosťami študijných pobytov v zahraničí (14 % respondentov), 
- požiadavka na poskytnutie väčšej flexibility pri tvorbe rozvrhov  (14 % respondentov), 
- požiadavka na zaradenie  viac predmetov vyučovaných v cudzom jazyku (11 % 

respondentov), 
- horšia mailová komunikácia s niektorými učiteľmi (5 % respondentov), 
- požiadavky, aby štátna skúška pozostávala iba z obhajoby ZP (5 % respondentov). 

 
pre ŠO ekologické a environmentálne vedy 

- veľká spokojnosť s profesionálnym prístupom učiteľov na fakulte a ich ochote pomôcť (88 % 
respondentov), 

- priateľský a ústretový prístup zamestnankýň študijného oddelenia, rýchla spätná väzba na 
otázky, maily, riešenie problémov (63 % respondentov), 

- spokojnosť s výberovými prednáškami odborníkov z praxe (25 % respondentov),  
- horšia mailová komunikácia s niektorými učiteľmi (25 % respondentov), 
- požiadavka na zaradenie  viac predmetov vyučovaných v cudzom jazyku (12,5 % 

respondentov), 
- požiadavka na zníženie počtu seminárnych prác (12,5 % respondentov). 

 
Miera spokojnosti študentov s kvalitou výučby a učiteľov v ostatných rokoch štúdia na II. stupni 
štúdia je na dobrej úrovni, veľkú spokojnosť vyjadrilo 57% respondentov v ŠO ekonómia 
a manažment a 88% opýtaných v ŠO ekologické a environmentálne vedy. 
 
Z hľadiska štruktúry študijných programov v dennej forme štúdia lepšie študijné výsledky dosiahli 
študenti II. stupňa štúdia v ŠP environmentálny manažment (vážený študijný priemer 1,82) a v ŠP 
rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu (VŠP 1,88) (Tabuľka 13). Rovnako študenti v externej forme štúdia 
lepšie študijné výsledky dosiahli študenti II. stupňa štúdia v ŠP rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu 
(VŠP  2,08) a v ŠP regionálny rozvoj a politika EÚ (VŠP 2,10) (Tabuľka 14). 
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Tabuľka 13 Vážený študijný priemer v ostatných rokoch štúdia podľa ŠP na I. a II. stupni v dennej 
forme v akademickom roku 2019/2020 

ŠP 
I. stupeň 

Celkový priemer 
II. stupeň Celkový 

priemer 2. rok 3. rok 2. rok 

EMZ 
 

2,11 2,65 1,82 1,88 

RRP 2,39 2,14 2,51 2,34 2,25 

RRP 2,88 1,73 2,39 2,22 2,28 

RVT 2,33 2,13 2,31 1,88 2,09 

spolu 2,53 2,03 2,47 2,07 2,13 

Legenda: EMZ - environmentálny manažment, RRP - regionálny rozvoj a politiky EÚ, RVT - rozvoj vidieka a 
vidieckeho turizmu. 
 

Tabuľka 14 Vážený študijný priemer v ostatných rokoch štúdia podľa ŠP na I. a II. stupni v  externej 

forme v akademickom roku 2019/2020 

ŠP 
I. stupeň  Celkový 

priemer 

II. stupeň Celkový 
priemer 2. 3. 4. 2. 3. 

RRP 2,85 1,98 2,02 2,63 2,13 2,10 2,12 

RVT 0 0 0 0 2,43 2,08 2,33 

spolu 2,85 1,98 2,02 2,63 2,28 2,09 2,23 

Legenda: RRP - regionálny rozvoj a politiky EÚ, RVT - rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu. 

 
 ŠTÁTNE SKÚŠKY 4.3

 

I. stupeň štúdia 
 

Štátne skúšky (ŠS) na I. stupni štúdia v dennej forme štúdia sa organizovali v študijných programoch: 
environmentálny manažment, rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu, regionálny rozvoj a politiky EÚ, a v 
externej forme štúdia v študijnom programe regionálny rozvoj a politiky EÚ.  
Štátnych bakalárskych skúšok sa zúčastnilo spolu 39 študentov v dennej a externej forme štúdia. K 
štátnej skúške študenti pristúpili prezenčnou formou. Prospelo 38 študentov (97%), s vyznamenaním 
neprospel žiadny študent a 1 študentka neprospela. Na II. stupni štúdia pokračuje 37 absolventov I. 
stupňa štúdia (Tabuľka 15).  
 
Tabuľka 15 Štátne skúšky absolventov I. stupňa štúdia v akademickom roku 2019/2020 

  ŠP 
Počet 

zúčastnených 
Prospeli 

Z toho 
prospeli 
s vyzn. 

Pokračovanie 
na  

II. st. 

RRP 17 17 0 16 

RVT 13 12 0 12 

EMZ 5 5 0 5 

Spolu 39 38 0 37 

Legenda: RRP - regionálny rozvoj a politiky EÚ, RVT - rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu, EMZ - 
environmentálny manažment. 

 

II. stupeň štúdia 
 
Štátne skúšky (ŠS) na II. stupni štúdia sa organizovali v študijných programoch: environmentálny 
manažment, rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu, regionálny rozvoj a politiky EÚ, v dennej forme 
v štúdia a v študijných programoch rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu, regionálny rozvoj a politiky 
EÚ v externej forme štúdia. K štátnej skúške pristúpilo spolu 104 študentov, z toho 43 študentov 
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dištančnou formou (online) a 61 študentov prezenčnou formou. Prospelo 103 študentov. Z 
uvedeného počtu 7 študentov prospelo s vyznamenaním. Na III. stupni štúdia pokračuje 1 absolvent 
II. stupňa štúdia (Tabuľka 16). 
 
Tabuľka 16 Štátne skúšky absolventov II. stupňa štúdia v akademickom roku 2019/2020 

ŠP 
Počet 

zúčastnených 
Prospeli 

Z toho 
prospeli 
s vyzn. 

Pokračovanie 
na  

III. st. 

RRP 60 60 2 0 

RVT 31 30 5 1 

EMZ 13 13 0 0 

Spolu 104 103 7 1 

Legenda: RRP - regionálny rozvoj a politiky EÚ, RVT - rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu, EMZ - 
environmentálny manažment. 

 
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.  
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 akademické roky (Graf 12) vyplýva, že priemerný počet 
neúspešných študentov je takmer 2,6% (4,1%, 2,2% a 1,4%) z celkového počtu študentov.   
 
Graf 12 Počet zúčastnených a úspešných študentov na štátnych skúškach v akademickom roku 
2019/2020 

 
 
Cenu rektorky získala: 

 Bc. Romana Lichtenberková na II. stupni štúdia ŠP rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu za 
dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia. 

Cenu dekanky získali: 

 Bc. Ivana Vaňková na II. stupni štúdia ŠP rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu za dosiahnutie 
vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, 

 Bc.  Michaela Hrebíčková na II. stupni štúdia ŠP environmentálny manažment za dosiahnutie 
vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia. 
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 ABSOLVENTI V AKADEMICKOM ROKU 2019/2020   4.4
 
Počet absolventov na I. stupni štúdia klesá, za posledné 3 akademické roky z 87 na 38 absolventov.  
Na II. stupni štúdia zostáva počet absolventov na približne rovnakej úrovni, za posledné 3 akademické 
roky štúdium úspešne ukončilo 104, 117 a 103 absolventov (Graf 13, 14; Prílohy 14-17).  
Z 95 zapísaných študentov na I. stupeň v akademickom roku 2017/2018 úspešne ukončilo štúdium 
iba 38 študentov v sledovanom akademickom roku, čo predstavuje úbytok 60% z celkového počtu 
zapísaných študentov v ak. r. 2017/2018. Naopak na II. stupni štúdia bolo zapísaných v ak. roku 
2018/2019 97 študentov, avšak štúdium úspešne ukončili v riešenom ak. r. aj študenti, ktorí k nám 
prestúpili z iných škôl a uznali sa im absolvované predmety. Z uvedeného dôvodu štúdium úspešne 
ukončilo 103 študentov (o 6% viac študentov ako zapísaných študentov v ak. r. 2018/2019) (Graf 15). 
 
Graf 13  Počet absolventov od akademického roku 2017/2018-2019/2020 podľa ŠP na I. stupni 
v dennej a externej forme  

 
Legenda: EMZ - environmentálny manažment, RRP - regionálny rozvoj a politiky EÚ, RVT - rozvoj vidieka a 
vidieckeho turizmu. 

 
Graf 14  Počet absolventov od akademického roku 2017/2018-2019/2020 podľa ŠP na II. stupni 
v dennej a externej forme  

 
Legenda: EMZ - environmentálny manažment, RRP - regionálny rozvoj a politiky EÚ, RVT - rozvoj vidieka a 
vidieckeho turizmu. 
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Graf 15  Počet zapísaných študentov a absolventov v akademickom roku 2019/2020 na I. a II. 
stupni 

 
 
 
Uplatnenie absolventov  
 
Informácie o uplatnení absolventov sa spracovali z výsledkov ankety, ktorú fakulta elektronicky 
distribuovala všetkým absolventom II. stupňa štúdia. Uplatnenie absolventov I. stupňa štúdia sa 
nevyhodnocuje, nakoľko 97% pokračuje v štúdiu na II. stupni štúdia.  
 
Uplatnenie absolventov ŠP regionálny rozvoj a politiky EÚ a ŠP rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu 
(reagovalo 30 % respondentov) 
V študovanom odbore našlo uplatnenie celkom takmer 60% absolventov. Konkrétne na pozíciách 
projektových manažérov, na obecných a okresných úradoch, v policajnom zbore, oblasti hotelierstva, 
manažmentu podnikov a v službách. V inom odbore napr. obchod a služby, financie a poisťovníctvo, 
administratíva pracuje 25% absolventov, ktorí odpovedali na anketu. 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.  
 
Uplatnenie absolventov ŠP environmentálny manažment (reagovalo 25 % respondentov) 
Na základe výsledkov prieskumu možno konštatovať, že 50% uplatnilo v študovanom odbore. 
Uplatnenie v iných odboroch našlo 33% absolventov v oblasti obchodu a služieb. 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. 
 

5 POSTUPY ROZVOJA KVALIFIKÁCIE A KOMPETENCIÍ PEDAGOGICKÝCH 

ZAMESTNANCOV   
 

 VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV  5.1
 
Vysokoškolská pedagogika nebola v sledovanom akademickom roku otvorená.   
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6 POSTUPY ROZVOJA KVALIFIKÁCIE A KOMPETENCIÍ ŠTUDENTOV 
 

 PRAX  6.1
 
I. stupeň štúdia 
študijný odbor environmentálny manažment 
ŠP environmentálny manažment (8 študentov). Povinný predmet odborná prax terénne cvičenia II. 
(45 hodín, 6 kreditov) predpísaný v 4. semestri si študenti preniesli z dôvodu epidemiologických 
opatrení.  
 
II.stupeň štúdia 
študijný odbor environmentálny manažment 
ŠP environmentálny manažment (11 študentov). Povinný predmet je odborná prax II. v 2 semestri II. 
stupňa štúdia (120 hodín, 6 kreditov). Študenti neabsolvovali odbornú prax v predpísanom 
akademickom roku, predmet absolvujú v 2. roku z dôvodu epidemiologických opatrení. 
študijný odbor ekonómia a manažment 
ŠP regionálny rozvoj a politiky EÚ  (32 študentov v dennej forme v SJ, 11 študentov v dennej forme 
v kombinácii SJ a AJ) (povinný predmet odborná prax v 4 semestri II. stupňa štúdia, 180 hodín, 10 
kreditov) (10 študentov v externej forme, pre účely uznania odbornej praxe poslali potvrdenie  
o zamestnaní) 
ŠP rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu (15 študentov v dennej forme) (povinný predmet odborná 
prax v 4 semestri II. stupňa štúdia, 180 hodín, 10 kreditov) (8 študentov v externej forme, pre účely 
uznania odbornej praxe poslali potvrdenie  o zamestnaní) 
 
Zoznam inštitúcií (firiem), kde sa realizovala odborná prax:  

 BARTO TRAVEL, s. r. o.,  

 Centrum podpory regionálneho rozvoja v Lučenci, 

 Cestovná kancelária Azetko, 

 ÚPSVaR: Kežmarok, 

 KOVACS AGRO, spol. s. r. o., 

 MAS Vitis, 

 Mestské kultúrne stredisko Humenné, 

 Mestský úrad: Nitra, Zlaté Moravce, Topoľčany, Sereď,  Vráble, Martin, Komárno, 

 Newport Group, a. s., 

 Obecný úrad: Radošina, Svätý Peter, Ivánka pri Dunaji, Podkylava, Jablonová, Rumanová, 
Tekovské Nemce, Petrova Ves, Lutiše, Tekovská Breznica, Bošany, Čechynce, Nedožery-
Brezany, Vinodol, Melek, Krakovany, Tekovské Lužany, Višňové, Tuhár, Tovarníky, Horný 
Lieskov, Dolná Streda, Sobotište, Beňuš, Veľké Rovné, Ružindol, Tvrdošovce, Mojmírovce, 
Vyšná Olšava, 

 Okresný úrad:  Senica, Nitra, 

 OZ mladých pri obci Šúrovce, 

 PRO RACIO, n. o. – Európske noviny, 

 Regionálna rozvojová agentúra Šírava, 

 Tolerancia – verejnoprospešné služby, 

 Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja, Úrad Bratislavského samosprávneho kraja. 
 
Študenti hodnotia priebeh odbornej praxe v „Správe z praxe“. 
 



28 
 

 DOPLŇUJÚCE PEDAGOGICKÉ ŠTÚDIUM PRE ŠTUDENTOV   6.2
 
Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) v dennej forme štúdia neabsolvoval žiadny študent na 
fakulte.  
 

7 PREVIAZANIE VZDELÁVANIA A TVORIVÝCH ČINNOSTÍ  
 

 ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ ČINNOSŤ  7.1
 
Študentská vedecká činnosť sa v sledovanom roku neuskutočnila vzhľadom na pandemickú situáciu. 
 

 VZDELÁVACIE PROJEKTY   7.2
 
Na fakulte bolo riešených 5 medzinárodných vzdelávacích projektov a 2 projekty KEGA (Tabuľka 17). 
 
Tab. 17 Prehľad o počte riešených vzdelávacích projektov na SPU v akademickom roku 2019/2020  

Typ projektu 
Počet 

 

KEGA 2 

Medzinárodné vzdelávacie projekty (Erasmus + a iné) 5 

Spolu 7 

 
1. Názov projektu: International Master of Science in Rural Development – IMRD 

Číslo projektu: 610590-EPP-1-2019-1-BE-EPPKA1-JMD-MOB 
Miestny koordinátor: od 2019 do 1.6.2020 prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. 
Miestny koordinátor: od 1.6.2020       prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD. 
Realizácia projektu: 2019-2022 
Web: www.imrd.ugent.be 

 
2. Názov projektu: EU Intellectual Property 

Číslo projektu: 599683-EPP-1-2018-1-SK-EPPJMO-MODULE 
Koordinátor: doc. JUDr. Ing. Jarmila Lazíková, PhD. 
Realizácia projektu: 2018-2021 
Web: https://katedra-prava5.webnode.sk/ 
Do projektu bola zapojená študentka 3. roku štúdia III. stupňa štúdia ŠP Integrovaný rozvoj 
vidieka Ing. Zuzana Lazíková.  

 
3. Názov projektu: Economic and Legal Basics of Entrepreneurship in Agrifood Industry, 

Číslo projektu: 600459-EPP-1-2018-1-SK-EPPJMO-MODULE 
Koordinátor: doc. Ing. Mgr. Ondrej Beňuš, PhD. 
Realizácia projektu: 2018-2021 
Web: https://sites.google.com/view/elbeai/home 

 
4. Názov projektu: Sustainable Management of Cultural Landscapes SUMCULA 

Číslo projektu: 2017-1-SE01-KA203-034570 
Koordinátor za SPU: Ing. Norbert Floriš 
Realizácia projektu: 2017-2020  
 

5. Názov projektu:  Slovenská mládež a jej budúcnosť vo svetle Spoločnej poľnohospodárskej 
politiky (SKYCAP) 

https://katedra-prava5.webnode.sk/
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Číslo projektu: 101000453   EC TENDER 
Koordinátor za SPU: prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD. 
Realizácia projektu: 1.8.2020-2021 
 

6. Názov projektu KEGA: Tvorba moderných učebníc v slovenskom a anglickom jazyku pre nové 
študijné programy 
Číslo projektu: 024SPU-4/2017  
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Maroš Valach, PhD.  
doba riešenia: 2017-2019  
 

7. Názov projektu KEGA: Nové prístupy vo výučbe miestneho ekonomického  a sociálneho 
rozvoja  
Číslo projektu: 047SPU-4/2018  
Zodpovedná riešiteľka: Ing. Marcela Chreneková  
Doba riešenia: 2018-2020 
 

 LETNÉ ŠKOLY, VZDELÁVACIE PROGRAMY ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA, VZDELÁVACIE 7.3
PODUJATIA    

 
Letná škola v septembri 2019 v obci Halič sa z dôvodu nízkeho záujmu zo strany študentov 
neuskutočnila. 
 

8 INTERNACIONALIZÁCIA VZDELÁVANIA   
 
K hlavným aktivitám  fakulty v oblasti internacionalizácie vzdelávania patrili v sledovanom období 
najmä nasledovné aktivity: 

 štúdium zahraničných  študentov na  FEŠRR, 

 mobility študentov FEŠRR v zahraničí, 

 mobility zahraničných študentov na FEŠRR, 

 mobility učiteľov FEŠRR v zahraničí, 

 mobility zahraničných učiteľov na FEŠRR, 

 výučbu predmetov v cudzom jazyku, 

 riešenie medzinárodných vzdelávacích projektov.  
 

Štúdium zahraničných  študentov na  FEŠRR 
 
V sledovanom období bolo v štúdiu zapísaných 23 zahraničných študentov. Z uvedeného počtu 7 
študentov úspešne ukončilo štúdium. Počet študentov a krajiny odkiaľ študenti pochádzajú  uvádza 
tabuľka 18. Počet zapísaných zahraničných študentov bol v sledovanom akademickom roku vyšší ako 
v predchádzajúcemu akademickom roku (18 študentov). V akademickom roku 2019/20 sa počet 
zapísaných študentov zvýšil na 23, čo predstavuje 6% z celkového počtu zapísaných študentov.  
 
Tabuľka 18 Počet zapísaných zahraničných študentov podľa krajín v akademickom roku 2019/2020 
 I. stupeň II. stupeň Spolu 

Česká republika - 1 1 

Kazašská republika 1 1 2 

Republika Uzbekistan - 2 2 

Ruská federácia  1 1 

Srbská republika 1 2 3 

Tadžická republika - 5 5 
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Thajské kráľovstvo - 1 1 

Turecko 2 - 2 

Ukrajina 6 - 6 

Spolu 10 13 23 

Mobility študentov FEŠRR v zahraničí 
 
Študenti FEŠRR boli vyslaní na zahraničné mobility v rámci  nasledovných medzinárodných 
programov: 

 Erasmus+ (KA103) mobility 
- študijné pobyty,  

 Erasmus+ (KA103) a CEEPUS praktické stáže v zahraničí. 
Na zahraničné mobility bolo spolu vyslaných 11 študentov fakulty. Percentuálny podiel vyslaných 
študentov z celkového počtu zapísaných študentov dosiahol 2,8 % (tabuľky 19 a 20). 
 
Tabuľka 19 Mobility študentov - štúdium v rámci programu  ERASMUS+ KA103 v akademickom 
roku 2019/2020 

Štát  

Univerzita  Počet študentov/dĺžka 
trvania Študijné pobyty  

Fínsko University of Applied Sciences Karelia 1/ 3,5 mesiaca (ZS) 

Fínsko University of Vaasa 1/ 4 mesiace (ZS) 

Poľsko Wroclaw University of Environmental and Life Sciences 1/ 4,5 mesiaca (ZS) 

Rakúsko BOKU Wien 1/ 4,5 mesiaca (ZS) 

Španielsko Universidad Politecnina de Cartagena 1/ 9,5 mesiaca (ZS+LS) 

Španielsko Universitat Politecnica de Valencía 1/ 4,5 mesiaca (ZS) 

Spolu                                                                                                                                                          6 

 
Tabuľka 20 Mobility študentov/absolventov -praktická stáž v rámci Erasmus+ KA103, CEEPUS 
v akademickom roku 2019/2020 

Štát   Organizácia  Počet študentov/absolventov 

Belgicko Slovak Liaison Office for Research and Development 1/študent 

Česká republika Univerzita Pardubice 1/študent 

Nemecko Bauermade GmbH 1/absolvent 

Slovinsko Luxembourg Slovenian Business Club 1/študent 

Slovinsko University of Maribor 1/študent 

Spolu                                                                                                                                            5 

 
Mobility zahraničných študentov na FEŠRR 
 
Na FEŠRR boli prijatí študenti v rámci medzinárodných programov: 

 Erasmus+ (KA103 + KA107) študijné pobyty, 

 Erasmus+ KA1 Erasmus Mundus Joint Master Degrees - IMRD, 
 
FEŠRR prijala spolu na štúdium 17 zahraničných študentov v rámci medzinárodných programov 
Erasmus+ KA 103 a KA 107, Erasmus+ KA1 Erasmus Mundus Joint Master Degrees a v rámci 
Národného štipendijného programu SR (tabuľka 21). 
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Tabuľka 21 Mobility  zahraničných študentov  na FEŠRR v rámci medzinárodných  programov 
v akademickom roku 2019/2020 
Štát  Univerzita  Program  Počet študentov/ 

dĺžka trvania 

Belgicko Ghent University Erasmus+ KA1 - IMRD 
8/ 4 mesiace 
 (LS) 

Francúzsko University Clermont Auvergne Erasmus+ KA103 1/ 3,5 mesiaca (LS) 

Japonsko Kagoshima University NŠP SR 
1/ 6,5 mesiaca (ZS+ 
LS) 

Poľsko 
The University college of Tourism and 
Ecology Erasmus+ KA103 1/ 5,5 mesiaca (LS) 

Španielsko University of Almeria Erasmus+ KA 103 4/ 8 mesiacov (ZS+LS) 

Taliansko Universita degli studi Roma Tre Erasmus+ KA103 1/ 4,5 mesiaca (ZS) 

Uzbekistan  
Karakalpak State University named after 
Berdakh, KSU Erasmus+ KA107 1/ 5 mesiacov (ZS) 

Spolu                                                                                                                                                              17 

 
Mobility učiteľov FEŠRR v zahraničí 
 
V sledovanom období sa zamestnanci FEŠRR zúčastnili 4 mobilít za účelom výučby. Mobility za 
účelom výučby sa realizovali do 3 krajín, a to Maďarska (Dr. habil. Ing. Rumanovská, Ing. Hauptvogl), 
Talianska (doc. Palšová) a do Česka (doc. Palšová) (Tabuľka 22). Mobility učiteľov v zahraničí za 
účelom pracovného  stretnutia v rámci medzinárodných programov sa uskutočnili do 2 krajín, a to 
Belgicka (prof. Schwarcz) a Maďarska (Ing. Hauptvogl) (Tabuľka 23). 
 
Tabuľka 22 Mobility učiteľov v zahraničí - prednáškové pobyty v rámci medzinárodných programov 
v akademickom roku 2019/2020 

Krajina  Inštitúcia  Program  
 

Počet učiteľov 

Česko Brno Na pozvanie 1/ 1 deň 

Maďarsko Nyugat magyarországi Egyetem Erasmus+ 1/ 4 dní 

Maďarsko Nyugat magyarországi Egyetem  Erasmus+projekt Sumcula 1/ 4 dní 

Taliansko Rím -Univerzita Sapienza               Na pozvanie 1/ 3 dní 

Spolu                                                                                                                                                                            4 

 
Tabuľka 23 Mobility učiteľov  FEŠRR v zahraničí za účelom pracovného  stretnutia v rámci 
medzinárodných programov v akademickom roku 2019/2020  

Krajina  Inštitúcia  Program  
 

Počet učiteľov 

Belgicko  Univerzita Gent Erasmus+projekt IMRD 1/ 4 dní 

Belgicko  Univerzita Gent               EACEA  1/ 3 dni 

Maďarsko Nyugat magyarországi Egyetem  Erasmus+projekt Sumcula 1/ 8 dní 

Spolu                                                                                                                                                                         3 

 
Mobility zahraničných učiteľov na FEŠRR 
 
V sledovanom období bolo prijatých 7 učiteľov zo zahraničia. Zahraniční učitelia z partnerských 
zahraničných univerzít absolvovali  prednáškový pobyt, prípadne školenie v rámci programu 
Erasmus+, bilaterálnej a projektovej spolupráce (tabuľka 24).  
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Tabuľka 24 Výberové prednášky zahraničných učiteľov a výskumných zamestnancov v anglickom 
jazyku v akademickom roku 2019/2020 

Štát  Univerzita Počet učiteľov/ 
zamestnancov 

Školenie/Výučba 

Bulharsko 
University of Agribusiness and Rural development 
(UARD) 1/ 5 dní 

 
školenie 

Česká 
republika Mendel University in Brno 1/ 14 dní 

 
výučba 

Poľsko Warsaw University of Life Sciences 1/ 4 dní školenie 

Švédsko Gothenburg University 2/ 3dni výučba 

Uzbekistan Karakalpak State University named after Berdakh 1/31 dní školenie 

Uzbekistan 
Tashkent institute of irrigation and agricultural 
mechanization engineers 1/ 31 dní 

 
školenie 

Spolu                                                                                                                             7 

 
Výučba predmetov v cudzom jazyku          
 
Fakulta zabezpečovala výučbu predmetov v anglickom jazyku učiteľmi fakulty. Na fakulte sa 
realizovala  kompletná výučba predmetov 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 zapísaných študentov sa výučby v anglickom jazyku 
zúčastňovali aj študenti zahraničných univerzít, ktorí na fakulte boli v rámci medzinárodných 
programov. Na výučbe v anglickom jazyku sa podieľal aj 1 doktorand fakulty.  
 

9 INFRAŠTRUKTÚRA VYUŽÍVANÁ NA ZABEZPEČENIE KVALITY 

VZDELÁVANIA 
 

 INFORMAČNÉ SYSTÉMY VO VZDELÁVANÍ   9.1
 

Informačné systémy vo vzdelávaní  
V súčasnosti  má fakulta 4 počítačové cvičebne. Vo všetkých výučbových priestoroch je možne využiť 
bezdrôtové 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) 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 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. 
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 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 Microsoft 365 – Office 365 

Nové možnosti pre komunikáciu a hlavne e-maily na fakulte prinieslo integrovanie 
univerzitnej domény UNIAG.SK do cloudového systému  Microsoft 365. Systém môžu využívať nielen 
učitelia a zamestnanci fakulty, ale aj všetci študenti.  

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

počítača alebo mobilného zariadenia, 
- web aplikácie kancelárskeho balíka MS Office - Outlook, Word, Excel, Powerpoint,  

a mnoho ďalších, z ktorých sú  využívane najmä Teams, Stream, Onedrive a Forms, 
- ukladanie, organizovanie a zdieľanie dokumentov a iných súborov v zabezpečenom 

umiestnení v cloude  do 5TB priestoru - One Drive, 
- vytváranie vlastných verejných alebo zdieľaných a privátnych webových sídiel pod adresou 

https://uniag1.sharepoint.com/názov, 
- postupne sa zavádzal do výučby a komunikácie medzi študentami a učiteľmi program MS 

Teams a Class Notebook. 
MS Teams  

Program využívaný pre distančné vzdelávanie a začal sa masívne používať  od momentu 
(marec 2020), keď v dôsledku pandémie vírového ochorenia Covid 19 nemohli študenti navštevovať 
školu a vzdelávanie prešlo na online cez internet.  

Praktické cvičenia a samotná prax sa realizovali v rámci možnosti daného roka prezenčne tzv. 
hybridné vzdelávanie. 

 

  ŠTUDIJNÁ LITERATÚRA  9.2
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V sledovanom akademickom roku sa vydalo 17 publikácii (3 učebnice, 2 monografie a 12 skrípt) (Graf 
16). Zatiaľ čo pri učebniciach, monografiách a odbornej literatúre sme v porovnaní s predchádzajúcim 
rokom zaznamenali pokles, nárast počtu študijnej literatúry bol pri skriptách (Príloha 18). 
 
Graf 16 Prehľad vydanej literatúry za akademické roky 2017/2018 až 2019/2020 

 
 

 KNIŽNIČNÉ SLUŽBY 9.3
 
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 124 knižničných jednotiek, odborné knihy a časopisy v 
slovenskom, českom a anglickom jazyku zamerané na oblasť verejnej správy, ekonomiky verejného 
sektora a verejných financií. 
 
Knižnica Katedry regionalistky a rozvoja vidieka zahŕňa 1100 knižných jednotiek a niekoľko ročníkov 
odborných časopisov a novín: Acta regionalia et environmentalica, Enviromagazín, Obecné noviny, 
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 environmentálneho manažmentu zahŕňa 417 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, Agrobioenergia, Chránené územia Slovenska, Ekológia, Acta Horticulturae et Regiotecture, 
Acta Regionlia et Environmentalistica a Vestník MŽP SR. Knižný fond katedry zahŕňa aj odborné 
publikácie zamerané na  ekológiu, environmentológiu a poľnohospodárstvo.  
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Slovenská poľnohospodárska knižnica poskytuje najmä: 

 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. 
Študenti majú zabezpečený prístup k licencovaným databázam z domu, vďaka vzdialenému prístupu. 
Ponuka plnotextových databáz zahŕňa:  

 GALE Cengage,  

 Science Direct, 

 Wiley Online Libary, 

 SpringerLINK, 

 KNOVEL Library 

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

10 SOCIÁLNE, ŠPORTOVÉ A KULTÚRNE ZABEZPEČENIA PRE ŠTUDENTOV 

A UČITEĽOV 
 

 UBYTOVACIE KAPACITY   10.1
 
V roku 2019 sme prijali 114 žiadosti o ubytovanie v študentských domovoch (ŠD). Všetkým žiadajúcim 
študentom sa pridelilo ubytovanie (Tabuľka 25), 110 študentov sa ubytovalo k 31.12.2019, z toho 39 
mužov a 71 žien (Tabuľka 26).  Samotné ubytovanie študentov sa riadi Zásadami prideľovania 
ubytovania v ŠD SPU v Nitre. Študenti si cez UIS podávali elektronické žiadosti o ubytovanie 
v študentských domovoch a tí, ktorí ubytovanie dostali, mali možnosť sa ubytovať na ŠD podľa 
vlastného výberu s uprednostnením tých, ktorí dosiahli lepšie študijné výsledky. Pre ubytovanie 
študentov je UIS momentálne veľkým prínosom. Pri prideľovaní ubytovania sa zaviedla 
transparentnosť, aj študenti prijatí do prvých ročníkov si cez   e-návratku podávali žiadosť 
o ubytovanie. Po uzatvorení podávania žiadostí o ubytovanie, každý študent vedel či má pridelené 
ubytovanie alebo nie. V prípade, že ubytovanie mal pridelené, mohol si vybrať konkrétnu izbu na 
konkrétnom internáte. Týmto spôsobom ubytovávania sa odbúrala značná administratívna činnosť, 
časová tieseň a taktiež náklady na poštovné a materiál na vystavovanie písomných rozhodnutí 
o ubytovaní. Taktiež cez UIS sa sprehľadnili platby za ubytovanie a komunikácia so študentmi. V 
sledovanom roku sa podarilo priaznivo vybaviť do konca roka všetky žiadosti o ich ubytovanie. 
 
Tabuľka 25 Prehľad o počte podaných žiadostí  na FEŠRR v akademickom roku 2019/2020 
Fakulta Podané žiadosti Pridelené ubytovanie v študentskom domove 

počet % z celkového 
počtu žiadostí na 

SPU 

počet z toho muži za 
fakultu 

z toho ženy za 
fakultu 

 FEŠRR 114 5,8 114 40 74 

Tabuľka 26 Stav ubytovaných na FEŠRR k 31. 12. 2019  v ŠD SPU 
 Muži Ženy Spolu 

Počet ubytovaných 39 71 110 
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 SOCIÁLNO-KULTÚRNE ZÁZEMIE FAKULTY 10.2
 
Členmi folklórneho súboru Zobor v sledovanom období sú 3 študenti na I. stupni štúdia a 2 
absolventi.  
 
Členkou Spolku mládeže ČK pri SPU v Nitre je učiteľka Ing. Monika Gubáňová, PhD.. 
 

11 PODPORNÉ SLUŽBY PRI DOSAHOVANÍ VZDELÁVACÍCH CIEĽOV  
 PODPORA ŠTUDENTOV SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI  11.1

  
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 7 študentov so špecifickými potrebami (2 na I. stupni, 4 na II. stupni a 1 na III. stupni 
štúdia). V sledovanom akademickom roku úspešne ukončili štúdium 3 študenti so špecifickými 
potrebami. Rozpis konkrétnych špecifických potrieb študentov je uvedený v tabuľke 27.  
 
Tabuľka 27 Študenti so špecifickými potrebami v akademickom roku 2019/2020 

 Kategória  FEŠRR 

B2 4 nedoslýchavý študent 1 

E 7 študent s chronickým ochorením 1 

8 študent so zdravotným oslabením 3 

11 študent s poruchami učenia 2 

Spolu 7 

 
V akademickom roku 2019/2020 vstúpila do platnosti nová Smernica (č. 2/2020) Zabezpečenie 
všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami na SPU 
v Nitre, ktorá upravuje štatút študenta so špecifickými potrebami, práva a zodpovednosť študentov 
so špecifickými potrebami a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, primerané úpravy 
a podporné služby, postup pri získaní štatútu študenta so špecifickými potrebami, pôsobnosť 
univerzitného koordinátora a fakultných koordinátorov pre študentov so špecifickými potrebami, 
a ďalšie usmernenia pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov univerzity a jednotlivé 
pracoviská. Nová smernica vznikla v súlade s požiadavkou na skvalitnenie akademického prostredia 
pre študentov so špecifickými potrebami.  
 

 SOCIÁLNE A MOTIVAČNÉ ŠTIPENDIÁ  11.2
 
Sociálne štipendium 
Ku kvalite života študentov prispievajú aj podmienky ich ubytovania, spoločenské prostredie, 
sociálne štipendiá a pôžičky.  Sociálne štipendium poberalo v priemere 9 študentov za 10 mesiacov v 
celkovej výške 29 954 €.  
 
Študentom bolo vyplatené motivačné štipendium z dotácie MŠVVaŠ SR, ako aj štipendiá z vlastných 
zdrojov fakulty. 
 
Motivačné štipendium  
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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 €/študent).  
 
Ďalšie spôsoby oceňovania študentov 
Zo štipendijného fondu FEŠRR, ktorý sa tvorí z vlastných zdrojov fakulty sa vyplatilo štipendium  za 
cenu dekanky, propagačnú činnosť a reprezentáciu fakulty v celkovej výške 1 135 €. 
 

12 CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE A DOPLNKOVÉ FORMY VZDELÁVANIA 
 

 UNIVERZITA TRETIEHO VEKU  12.1
 
Fakulta neponúkala žiadny vzdelávací program pre seniorov. 
 

 KURZY CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA  12.2
 
V sledovanom období fakulta ponúkala 2 nemodulové a 2 modulové akreditované programy 
celoživotného vzdelávania: 
 

 Destinačný manažment (46 hod.) garant: doc. Ing. Jana Jarábková, PhD. 

 Kontrola miestnej územnej samosprávy (90 hod. ) garant: Ing. Eva Balážová, PhD., Ing. Peter 
Bulla, PhD., doc. Oľga Roháčiková, PhD. 
 

Vzdelávací modulový program: Podpora rozvoja vidieka 

 modul: Manažment územného rozvoja (32 h) garant: Ing. Martin Mariš, PhD. 

 modul: Ako plánovať rozvoj obce (12 h) garant: doc. Ing. Mária Fáziková, PhD. 

 modul: Predaj z dvora (10 h) garant: doc. Ing. Jana Jarábková, PhD. 

 modul: Sociálny rozvoj vidieka (20 h) garant: Ing. Marcela Chreneková, PhD. 

 modul: Komunitné plánovanie (20 h) garant: Ing. Marcela Chreneková, PhD. 
 

Vzdelávací modulový program: Agroenergetika v životnom prostredí  

 modul:  Politiky EÚ v energetike a životnom prostredí, limity a ohrozenia rozvoja 
bioenergetiky (10 h) garant: prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. 

 modul:  Environmentálne technológie v energetike (10 h) garant: prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. 

 modul:  Energetické zdroje v systéme obehového hospodárstva (10 h) garant: prof. Ing. Ján 
Gaduš, PhD. 

 modul: Energetické rastliny, potenciál produkcie biomasy v regiónoch pre využitie v 
bioenergetike (10 h) garant: prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. 

 modul:  Energetika a obnoviteľné zdroje (10 h) garant: prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. 

 modul:  Konverzia biomasy (10 h) garant: prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. 
 

Na modul Predaj z dvora v rámci programu Podpora rozvoja vidieka sa prihlásilo 27 účastníkov, všetci 
boli prijatí a všetci kurz úspešne absolvovali. Vyučujúcimi boli učitelia fakulty v spolupráci s 
odborníkmi z praxe. Dokladom o ukončení vzdelávacieho programu bolo Osvedčenie o absolvovaní 
akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, ktoré podľa Zákona č. 568/2009 Z. z. o 
celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydala univerzita. 
 

13 PROPAGÁCIA VZDELÁVANIA 
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V rámci propagácie štúdia, študijných odborov a života na fakulte sa v akademickom roku 2019/2020  
organizovali počas mesiacov december 2019, január a február 2020 Dni otvorených dverí (DOD). 
Uchádzači o štúdium boli v roku 2020 oslovení prostredníctvom papierového krátkeho dotazníka, 
ktorý vypĺňali priamo na akcii s nasledovnými zámermi: 

- zistiť záujem o štúdium na základe aktívnej účasti na DOD, resp., na základe vyplnenia 
dotazníka, 

- zmapovať lokality stredných škôl, odkiaľ účastníci DOD prichádzajú, 
- zmapovať formy propagácie, ktorými sa účastníci DOD o akcii dozvedeli, 
- zmapovať konkurenčné vysoké školy a fakulty (na iných vysokých školách), o ktoré 

návštevníci majú záujem. 
Počas Dňa otvorených dverí na fakulte dotazník vyplnilo celkovo 27 uchádzačov o štúdium, z toho 13 
žien.   
Najviac zúčastnených na DOD bolo z Nitry (13), z Levíc (2), z Hlohovca, Šurian, Vrábel, Piešťan a 
Trnavy. Približne 20% zúčastnených neuviedlo miesto pobytu. Zúčastnených, potenciálne možných 
záujemcov o štúdium, najviac oslovili informácie od svojich priateľov, známych (8) a informácie 
uvedené na web stránke fakulty (8). Menej početné (5) bolo získavanie informácií prostredníctvom 
sociálnych sietí Instagramu alebo FB, 6 účastníkov DOD neuviedlo zdroj získania informácie. 
Najviac uchádzačov o štúdium uvádzalo ako alternatívu štúdium na UKF Nitra (2), UK Bratislava (2), 
STU Bratislava (1). Ostatní zúčastnení prieskumu neuvádzalo žiadnu inú alternatívu.  
 
Vedenie fakulty venovalo zvýšenú pozornosť propagácii 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. 
 

14 ZÁVERY A NÁVRH OPATRENÍ 
 
Na základe analýzy vzdelávacieho procesu v ak. roku 2019/2020 a v záujme zabezpečenia zvýšenia 
jeho kvality je potrebné prijať nasledujúce opatrenia: 
 
V súvislosti s novými štandardmi pre študijné programy postupne pripravovať aktualizáciu/úpravu 
existujúcich študijných programov.  
Termín: priebežne do roku 2022 
Zodpovední: garanti ŠP, dekanka fakulty  
 
Zvýšenou aktivitou študijných poradcov prispieť k zníženiu úbytku študentov v 1. roku štúdia na 
bakalárskom stupni. 
Termín: ak. rok 2020/ 2021 
Zodpovední: študijní poradcovia, prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť, dekanka fakulty 
 
Zorganizovať minimálne 5 výberových prednášok odborníkov z praxe alebo odborníkov  
z akademického prostredia zo SR, resp. zahraničia za 1 akad. rok. 
Termín: priebežne celý ak. rok 2020/2021 
Zodpovední: garanti predmetov, garanti ŠP, tajomníčka 
  
Zvýšiť podiel záverečných prác v súlade s požiadavkami verejnej správy a praxe. 
Termín: priebežne celý ak. rok 2020/2021 
Zodpovední: garanti ŠP, učitelia 
  
Vyhodnotiť kvalitu a relevanciu online (dištančnej) formy štúdia s cieľom 
dosiahnuť porovnateľnú kvalitu vzdelávania ako pri prezenčnej forme.   
Termín: priebežne celý ak. rok 2020/2021 
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Zodpovední: prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť, garanti ŠP, učitelia  
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15 PRÍLOHY 
 
Príloha 1 Učitelia na plný úväzok (skrátený do 1/3)  v akademickom roku 2019/2020 

ŠO 

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. 

EaM 0 3 3 6 0 6 15 0 15 0 0 24 

EaEV 0 2 2 1 0 1 8 0 8 0 0 11 

Legenda: EaM - ekonómia a manažment, EaEV - ekologické a environmentálne vedy 

 
Príloha 2 Učitelia na skrátený úväzok (menší  ako 2/3) v akademickom roku 2019/2020 

ŠO 

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. 

EaM 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 

EaEV 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2 

Legenda: EaM - ekonómia a manažment, EaEV - ekologické a environmentálne vedy 
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Príloha 3 Počet záverečných prác na jedného pedagóga podľa ŠO v akademickom roku 2019/2020 
 

ŠO  
Počet záverečných prác na 1 učiteľa 

I. st. II. st. III. st. spolu 

ŠO ekonómia a manažment 

    1 4 1 6 

2 2 
 

4 

4 5 
 

9 

1 1 
 

2 

1 1 
 

2 

2 5 1 8 

 
3 

 
3 

1 
  

1 

3 5 
 

8 

4 4 
 

8 

1 5 
 

6 

1 4 
 

5 

1 4 
 

5 

1 2 
 

3 

1 3 
 

4 

1 4 
 

5 

2 1 
 

3 

2 5 
 

7 

2 3 
 

5 

 
2 

 
2 

 
1 

 
1 

 
3 

 
3 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
1 

 
1 

 
3 

 
3 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
4 

 
4 

1 
  

1 

Celkový počet 32 89 2 123 

ŠO ekologické a environmentálne vedy 

    1 
  

1 

2 
  

2 

2 
  

2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
3 

 
3 

 
2 

 
2 

 
1 

 
1 

  
2 

 Spolu 5 12 2 17 
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Príloha 4 Počet uchádzačov o štúdium, prijatých a zapísaných študentov na I. stupni štúdia v dennej 
forme 

ŠP 

Počet Iné občianstvo ako SR 

Prihl. Prij. Zapís. Prihl. Prij. Zapís. 

EMZ  2 0 0 0 0 0 

RRP  58 57 38 4 4 2 

RVT  31 32 20 3 3 1 

 Spolu 91 89 58 7 7 3 

Legenda: EMZ - environmentálny manažment, RRP - regionálny rozvoj a politiky EÚ, RVT - rozvoj vidieka a 
vidieckeho turizmu. 
 

Príloha 5 Počet uchádzačov o štúdium, prijatých a zapísaných študentov na I. stupni štúdia 
v externej forme 

ŠP 
Počet Iné občianstvo ako SR 

Prihl. Prij. Zapís. Prihl. Prij. Zapís. 

EMZ  1 0 0 0 0 0 

RRP  13 13 12 0 0 0 

Spolu 14 13 12 0 0 0 

Legenda: EMZ - environmentálny manažment, RRP - regionálny rozvoj a politiky EÚ. 
 

Príloha 6 Počet uchádzačov o štúdium na II. stupni štúdia v dennej forme v akademickom roku 
2019/2020 

ŠP 

Počet 
Absolventi Bc na 

inej VŠ 
Iné občianstvo ako 

SR 

Prihl. Prij. Zapís. Prihl. Prij. Zapís. Prihl. Prij. Zapís. 

EMZ  8 8 6 4 4 2 2 2 0 

RRP  34 32 29 14 13 10 3 2 0 

RVT  21 20 17 6 6 3 0 0 0 

 Spolu 63 60 52 24 23 15 5 4 0 

Legenda: EMZ - environmentálny manažment, RRP - regionálny rozvoj a politiky EÚ, RVT - rozvoj vidieka a 
vidieckeho turizmu. 

 
Príloha 7 Počet uchádzačov o štúdium na II. stupni štúdia v externej forme v akademickom roku 
2019/2020 

ŠP 

Počet 
Absolventi Bc na 

inej VŠ 
Iné občianstvo ako 

SR 

Prihl. Prij. Zapís. Prihl. Prij. Zapís. Prihl. Prij. Zapís. 

EMZ  8 8 8 7 7 7 0 0 0 

RRP  16 15 14 9 9 7 0 0 0 

Spolu 23 23 22 16 16 14 0 0 0 

Legenda: EMZ - environmentálny manažment, RRP - regionálny rozvoj a politiky EÚ. 
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Príloha 8 Počet študentov v 1. roku štúdia od akademického roku 2015/2016 do 2019/2020 podľa 
ŠP na I. a II. stupni v dennej forme  

Legenda: EMZ - environmentálny manažment, RRP - regionálny rozvoj a politiky EÚ, RVT - rozvoj vidieka a 
vidieckeho turizmu, EM - environmentálne manažérstvo, ERP - európske rozvojové programy, VK - manažment 
rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu, RR - regionálny rozvoj. 

 
Príloha 9 Počet študentov v 1. roku štúdia od akademického roku 2015/2016 do 2019/2020 podľa 
ŠP na I. a II. stupni v externej forme  

ŠP 

Počet študentov v 1. roku štúdia v externej forme 

I. stupeň II. stupeň 

15/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

EMZ 
          

RRP 
 

10 10 10  
 

15 6 13  

RVT 
    

 
  

9 9  

VK 16 
   

 26 
   

 

ERP 6 
   

 
    

 

EM 6 
   

 
 

6 
  

 

Spolu 28 10 10 10 0 26 21 15 22 0 

Legenda: EMZ - environmentálny manažment, RRP - regionálny rozvoj a politiky EÚ, RVT - rozvoj vidieka a 
vidieckeho turizmu, VK - manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu, ERP - európske rozvojové 
programy, EM - environmentálne manažérstvo. 

 
Príloha 10 Počet študentov v 1. roku štúdia od akademického roku 2015/2016 do 2019/2020 podľa 
ŠP na I. stupni v dennej a externej forme 

 
Legenda: EM - environmentálne manažérstvo a EMZ - environmentálny manažment, RR - regionálny rozvoj, 
RRP - regionálny rozvoj a politiky EÚ, ERP - európske rozvojové programy, VK - manažment rozvoja vidieckej 
krajiny a vidieckeho turizmu, RVT - rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu. 
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2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

ŠP 

Počet študentov v 1. roku štúdia v dennej forme 

I. stupeň II. stupeň 

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

EMZ  
 

11 
 

17   20 10 14 

RRP  47 50 56 44 
 

45 59 48 47 

RVT  36 29 30 20 
 

45 43 14 27 

EM 10 20    18 18    

ERP 33     
 

    

VK 45     58     

RR 27     
 

    

Spolu 115 103 90 86  81 76 108 122 72 88 
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Príloha 11 Počet študentov v 1. roku štúdia od akademického roku 2015/2016 do 2019/2020 podľa 
ŠP na II. stupni v dennej a externej forme 

 
Legenda: EM - environmentálne manažérstvo, EMZ - environmentálny manažment, RR - regionálny rozvoj, RRP 
- regionálny rozvoj a politiky EÚ, ERP - európske rozvojové programy, VK - manažment rozvoja vidieckej krajiny 
a vidieckeho turizmu, RVT - rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu. 

 
Príloha 12 Porovnanie počtu študentov od akademického roku 2015/2016 do 2019/2020 podľa ŠP 
v ostatných rokoch štúdia na I. stupni v dennej a externej forme 

 
Legenda: EM - environmentálne manažérstvo a EMZ - environmentálny manažment, RR - regionálny rozvoj, 
RRP - regionálny rozvoj a politiky EÚ, ERP - európske rozvojové programy, VK - manažment rozvoja vidieckej 
krajiny a vidieckeho turizmu, RVT - rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu. 
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Príloha 13 Porovnanie počtu študentov od akademického roku 2015/2016 do 2019/2020 podľa ŠP 
v ostatných rokoch štúdia na II. stupni v dennej a externej forme 

 
Legenda: EM - environmentálne manažérstvo, EMZ - environmentálny manažment, RR - regionálny rozvoj, RRP 
- regionálny rozvoj a politiky EÚ, VK - manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu, RVT - rozvoj 
vidieka a vidieckeho turizmu. 

 
Príloha 14  Počet absolventov od akademického roku 2015/2016 do 2019/2020 podľa ŠP na I. 
stupni v dennej a externej forme  

 
Legenda: EM - environmentálne manažérstvo a EMZ - environmentálny manažment, RR - regionálny rozvoj, 
RRP - regionálny rozvoj a politiky EÚ, ERP - európske rozvojové programy, VK - manažment rozvoja vidieckej 
krajiny a vidieckeho turizmu, RVT - rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu. 
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Príloha 15  Počet absolventov od akademického roku 2015/2016 do 2019/2020 podľa ŠP na II. 
stupni v dennej a externej forme  

 
Legenda: EM - environmentálne manažérstvo a EMZ - environmentálny manažment, RR - regionálny rozvoj, 
RRP - regionálny rozvoj a politiky EÚ, ERP - európske rozvojové programy, VK - manažment rozvoja vidieckej 
krajiny a vidieckeho turizmu, RVT - rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu. 

 
Príloha 16 Počet absolventov od akademického roku 2015/2016 do 2019/2020 podľa ŠP na I. a II. 
stupni v dennej forme  

ŠP 

Počet absolventov v dennej forme 

I. stupeň II. stupeň 

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

EMZ 
 

16 4 5 5 
  

17 16 13 

RRP 50 47 50 33 17 
  

38 47 46 

RVT 39 41 21 15 12 83 56 43 36 16 

EM 18 
    

32 15 4 
  

Spolu 107 104 75 53 34 115 71 102 99 75 

 
Príloha 17 Počet absolventov od akademického roku 2015/2016 do 2019/2020 podľa ŠP na I. a II. 
stupni v externej forme  

Legenda: EM - environmentálne manažérstvo a EMZ - environmentálny manažment, RR - regionálny rozvoj, 
RRP - regionálny rozvoj a politiky EÚ, ERP - európske rozvojové programy, VK - manažment rozvoja vidieckej 
krajiny a vidieckeho turizmu, RVT - rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu. 
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ŠP 

 Počet absolventov v externej forme 

 I. stupeň II. stupeň 

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

RRP  
 

1 
 

3 4 
   

14 14 

EMZ  
  

2 
     

3 
 

RVT  
        

1 14 

ERP  2 1 3 
       

VK  10 7 7 1 
 

47 24 1 
  

EM  4 
    

13 1 
   

RR  8 
         

Spolu  24 9 12 4 4 60 25 1 18 28 
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Príloha 18 Študijná literatúra vydaná v akademickom roku 2019/2020 
 
UČEBNICE 
1. Martin Mariš: Ekonomika životného prostredia a oceňovanie prírodných zdrojov, 1. vydanie 
2. Maroš Valach  a kol.: Manažment územných samospráv, 1. vydanie 
3. Maroš Valach a kol.: Management of Self-Government Administration, 1. vydanie  
 
MONOGRAFIE 
1. Tomáš Giertl, Martin Hauptvogl: Verifikácia možností využívania rýchlorastúcich drevín na 

výrobu biopalív, 1. vydanie 
2. Denisa Hanáčková, a kol.: Inovačné aktivity miestnych samospráv, 1. vydanie 
 
SKRIPTÁ 
1. Martin Prčík, Martin Hauptvogl, Marián Kotrla: Udržateľný rozvoj, aktuálny prehľad a vybrané 

problémy, 1. vydanie 
2. Lucia Palšová a kol.: Návody na cvičenia zo základov práva, 2. prepracované vydanie 
3. Eleonóra Marišová, Ondrej Beňuš, Zuzana Ilková, Ivana Lichnerová: Administrative Law,  

1. vydanie 
4. Maroš Valach, Eva Balážová: Manažment a marketing územných samospráv, 1. vydanie 
5. Maroš Valach, Eva Balážová: Management and Marketing of Self-Government 

Administration, 1. vydanie  
6. Monika Gubáňová a kol.: Podnikanie, 1. vydanie 
7. Pavol Schwarcz, Ivan Takáč, Marián Kováčik:: Kohézna politika, 1. vydanie  
8. Daniela Halmová, Lýdia Končeková: Základy poľnohospodárstva, 1. vydanie 
9. Janka Beresecká, Jana Hroncova-Vicianová: Vidiecky cestovný ruch – veda a prax,  

2. doplnené a prepracované vydanie 
10. Žaneta Pauková: Základy toxikológie a ekotoxikológie, 1. vydanie  
11. Zuzana Ilková, Anna Bandlerová: Vybrané kapitoly obchodného práva, 1. vydanie 
12. Jarmila Lazíková: Duševné vlastníctvo Európskej únie. Návody na cvičenia. Vybrané kapitoly, 

1. vydanie 


