
Dotazníkový prieskum zameraný na online formu štúdia 

15.2. – 21.2.2021 

 

Počet študentov, ktorí odpovedali na dotazník 

  Bc. Ing. 
Celkový 

súčet 

Ekologické a environmentálne 

vedy 
17 15 32 

Ekonómia a manažment 80 87 167 

Celkový súčet 97 102 199 

 

 
online videoprednášky - priamy kontakt + prezentácia študijných materiálov 

učiteľom 
178 

online videoprednášky - priamy kontakt s učiteľom 83 

samoštúdium z materiálov zaslaných učiteľom k prednáške 51 

samoštúdium z odporúčanej literatúry 13 

online videoprednášky nepovažujem za priamy kontakt s učiteľom.  1 

 

 



 
online videosemináre - priamym kontaktom s učiteľom 190 

samoštúdium z odporúčanej literatúry a vypracovanie seminárnych 

prác 
87 

samoštúdium a spracovanie podkladov poskytnutých učiteľom k 

cvičeniam 
39 

 

 



 
 MS Teams 199 

 Forms 16 

 Skype 5 

 Zoom 2 

 Moodle  1 

 testportal 1 

 

 



 

 
b) offline videoprednášky (využiť tak možnosť vypočutia si prednášky vo vhodnom čase a v 

prípade potreby aj opakovane) + online konzultácie s prednášajúcim 
93 

a) online videoprednášky s priamym kontaktom s učiteľom 85 

c) samoštúdium z materiálov pripravených učiteľom k prednáške + online konzultácie s 

prednášajúcim 
13 

 

Iné odpovede:  

kombinácia možností a) a b) 

konecne ludsky kontakt 

Myslím, že najvhodnejšia by bola kombinácia všetkých troch uvedených možností 

online videoprednášky s priamym kontaktom s učiteľom, možnosť si nahrať prednášku a vypočuť aj 

neskôr 

riadne chodiť do školy ak sa bude dať - chýba osobný kontakt. 

aj možnosť a) aj b) je dobrý spôsob, hlavne b) ak sa jedná o ťažšie cviká (napr. výpočty vedené v exceli, 

kde sa niekedy až vyžadovalo vrátiť sa späť k jednotlivým krokom) 

A,B 

 

 

 

  



4.1 Uveďte poradie v akej forme by ste uprednostnili prednášky v budúcom dištančnom štúdiu (a, 

b, c, iné) - podľa otázky 4 

 

a) online videoprednášky s priamym kontaktom s učiteľom 

b) offline videoprednášky (využiť tak možnosť vypočutia si prednášky vo vhodnom čase a v prípade potreby 

aj opakovane) + online konzultácie s prednášajúcim 

c) samoštúdium z materiálov pripravených učiteľom k prednáške + online konzultácie s prednášajúcim 

 

a) 83 65 27 0 

b) 84 59 19 0 

c) 11 38 111 2 

 

Iné  

Najidealnejšie by bolo keby už distančné študium nemuselo byť ale ak to bude naďalej potrebné poradie 

by sa hodilo 

Offline videoprednášky + online konzultácie 

Samostudium. Pretoze aj tak tie prezentacie dostavame a profesor to aj tak iba precita:) 

Tak ako ste ich zoradili, pripadne by bolo dobre k tej prvej možnosti pridať ešte nahrávanie prednášok 

učiteľom a následne dočasné zverejnenie do skupiny.  

ine - nemam rad online vyucbu (zaco vy nemozte) prosim odstranmne covid. 

 

 
5.1 Uveďte poradie v akej forme by ste uprednostnili semináre/cvičenia v budúcom dištančnom štúdiu (a, 

b, c, d, iné) 

 

a) online videosemináre - priamym kontaktom s učiteľom 

b) samoštúdium z odporúčanej literatúry a vypracovanie seminárnych prác 

c) samoštúdium a spracovanie podkladov poskytnutých učiteľom k cvičeniam 

d) kombináciou videoseminárov a samoštúdia 

 

a 85 53 10 14 

b 12 31 56 57 

c 9 28 66 53 

d 66 46 25 21 

 

 



 
ušetrenie času a nákladov na cestovanie 158 

efektívnejšie zadelenie času na štúdium 122 

štúdium popri zamestnaní 103 

väčšia dostupnosť materiálov na vzdelávanie, poskytnutých učiteľom 53 

možnosť dohody priameho kontaktu s učiteľom mimo rozvrhových hodín 47 

nadobudnutie nových IKT zručností 40 

interaktívnejšie hodiny 27 

väčší priestor na diskusiu s učiteľom 27 

objektívnejšie hodnotenie zo strany učiteľa 26 

väčšia dostupnosť materiálov na vzdelávanie 16 

iba nevýhody 1 

Štúdium popri starostlivosti o nevládneho člena rodiny 1 

 



 
nestabilita internetového pripojenia 100 

zvýšené požiadavky učiteľa na domácu prípravu v priebehu semestra (vypracovávanie 

seminárnych prác nad potrebnú mieru 
39 

nevyhovujúce podmienky v domácom prostredí 37 

chýbajúci osobný kontakt s učiteľom 35 

 rušenie prednášok/cvičení zo strany učiteľa (choroba  iné neodkladné povinnosti a 

pod.) 
3 

nepripravenosť učiteľov na online formu vzdelávania 3 

 

Iné 

Najviac mi chýba osobný kontakt nie len s vyučujúcim, ale aj so spolužiakmi. Keďže neoddeliteľná súčasť 

vysokoškolského štúdia je pre mňa tímová práca, touto formou je to fakt zlé. Spolužiaci využívajú 

väčšinou komunikáciu formou písania v chatoch a keď druhý potrebuje pomoc, tak dostať sa k nejakému 

riešeniu je dosť ťažké. Ďalšia vec sú pre mňa skúšky. Neviem ako ostatní, ale pre mňa je to veľmi 

stresujúce, človek vlastne nemá podporu pri sebe (nie ako cez prezenčné vyučovanie, kedy sme sa na 

chodbách rozprávali a vzájomne sa podporili). Taktiež mi veľmi má chýbajú výjazdy a iné aktivity v praxi. 

Proste nech už sa vrátime normálne do školy. :) 

znížená kvalita výučby, chýbajúca diskusia 

väčšina študentov bola počas všetkých predmetov len prihlásená v teams, nijako sa nezápajali, nereagovali 

na otázky prednášajúceho, nemali nikdy zapnutú kameru 

chýbajúci osobný kontakt s ostatnými študentmi + je ťažko sa sústrediť 

Neočakávané problémy s Pc s internetom počas skúšok 

Nemam priamy kontakt s ostatnymi studentami, preto jazykova zdatnost nerastie tak dobre, ako by som 

chcela 

 Strata denného režimu 



veľa žiakov zneužíva tuto formu a nedavaju pozor na prednáškach /cvičeniach  

nezáživná výučba 

Neočakávané problémy s PC s internetom počas skúšok 

  

 
nemožnosť nahradenia si prednášok/cvičení 63 

vysoký počet hodín kontaktnej výučby a menší priestor na samoštúdium 62 

nezaraďovanie výberových prednášok odborníkmi z praxe 58 

slabá komunikácia učiteľa s Vami (neodpovedanie na e-mail 40 

vytvorenie malého priestoru na konzultácie 28 

nevyužívanie moderných výučbových prostriedkov 26 

rušenie prednášok/cvičení zo strany učiteľa (choroba iné neodkladné povinnosti a 

pod.) 17 

 

 

  



 

 
2.3 Prostredníctvo akej platformy prebiehal zápočet/ skúška? (vypíšte) 

 

Najčastejšie odpovede: MS Teams, MS Forms 

Ďalšie odpovede: Google Forms, test vo Worde, LS Moodle, Quilgo, UIS email 

 

 



 

 

 
 

  



10. Ktoré prednášky/cvičenia počas online výučby boli podľa vás najlepšie? (uveďte 

predmet/predmety a pedagóga/pedagógov, a uveďte prečo)  

 

 Anglicky jazyk Felixová  

 Anglicky jazyk Felixová  

 Anglicky jazyk Felixová  

 PaedDr. Irena Félixová - Anglický jazyk C, bola veľmi milá a ochotná vysvetliť učivo znovu, ak sme 

náhodou niečomu neporozumeli, a taktiež robila prednášky interaktívnejšie 

Anglický jazyk, I. Felixová- zrozumiteľné vysvetlenie učív 

 Felixová - ANJ 

 Anglický jazyk - Felixová 

 Anglický jazyk, I. Felixová, na tejto hodine aktívne komunikujeme, ako sme komunikovali aj 

prezenčnou formou.  

 anglicky jazyk - paedDr. Irena Felixova- taktiež maximálna ustretovost nielen pocas distancnej výučby 

ale pocas celého doterajšieho studia, sama navrhla alternatívne riešenia aby som spĺňala dochádzku 

dohodli sme sa na inom termíne kedy som sa vedela prispôsobiť a dostaviť (kvôli štúdiu som musela 

3 hodiny cestovať a aj chodiť do práce čo je finančne aj časovo veľmi náročné) , jasne vysvetlenie 

učiva jasne body v akom prípade absolvujem predmet prijemne vystupovanie už na pohľad človek vidí 

pedagóga ktorý má záujem posúvať svoje zručnosti a vedomosti ďalej. 

 

 Dr. habil. Ing. Ľubica Rumanovská, PhD. - Európska Únia, taktiež vytvorila interaktívne prednášky 

a tiež cvičenia, a tiež nám pripravila prednášku s odborníkmi EU 

 Európska únia-Ľ.Rumanovská; pre pripravenosť,technickú zručnosť,schopnosť zaujímavo a pútavo 

pripraviť prednášku a komentár k nej, profesionálny ale empatický prístup k študentom a vysoká 

odbornosť v problematikách predmetov. 

 Dejiny Európy a európskej integrácie (Dr. habil. Ing. Ľubica Rumanovská, PhD.) - prednášky boli 

zaujímavé a dobre sa počúvali a taktiež pani Rumanovská do pár minút odpovedala na e-maily. 

doc. Ing. Ľubica Rumanovská, PhD.; 

 Dejiny Eu 

 Dejiny Eu 

 Dejiny Európy a európskej integrácie - Dr. habil. Ing. Ľubica Rumanovská , nemala zvýšené 

požiadavky na domácu prípravu a hlavne čo sa týka seminárnych prác, ktoré mi najviac lezú na nervy. 

 Inštitúcie verejnej správy - Rumanovská - jednoducho vysvetlené, ľahko pochopiteľné, dostatočný 

priestor na otázky, prispôsobenie časom prednášky, prednáška z praxe 

L.Rumanovska, zaujimave hodiny + vyberova prednaska z praxe  

 Rumanovska - tiez flexibilna, pohotova.  

 Inštitúcie eú s Ing rumanovskou,  

 

 

 Udržatelný rozvoj Martin Prčík dobrý prístup k žiakom  

 Udržateľný rozvoj-M.Prčík, 

 u pána Prčíka, profesionány prístup, objektivita, výborný time management 

 

 Féher - využitie a ochrana prírodných zdrojov, pretože sme sa naučili veľa zaujímavých poznatkov. 

 Využitie a ochrana prírodných zdrojov- Alexander Fehér. Veľmi príjemný prístup vyučujúceho. 

 Prirodne zdroje s p. Feherom. Toto boli najzaujimavejsie prednasky. 

 Predmet využitie a ochrana prírodných zdrojov, pedagóg prof. Ing. Alexander Fehér PhD. Veľmi 

zaujímavé prednášky a cvičenia.  

 Ochrana a využitie PZ-Alexander Fehér(jeho výučba bola zaujíma a jasná) 

 p. profesor Fehér, Manažmen bioinvázií a inváznych druhov – 

 Využitie a ochrana prírodných zdrojov A. Fehér  

 a prof.Alexander Feher 

 Manažmen bioinvázií a inváznych druhov – veľmi dobrý predmet 



 

 M. Eliasova-  manazment zivotneho prostredia- dobra interakcia so ziakmi 

 pani Eliášová - veľmi zrozumiteľne a názorne vysvetlené učivo pochopiteľné aj pre človeka dlhšie po 

strednej škole, drobné ulohy pre lepšie osvojenie si učiva... 

 Ing. Mariana Eliášová PhD. , dostatočný priestor na zadania, podania prednášok a cvičení 

 

 

Základy makroekonómie Ing. Veronika Svetlíková, jasne vysvetlenie predmetu 

 Základy makroekonomie, základy marketingu, prehľadne prednášky aj cvicenia, komunikácia na 

cvičeniach, ochota pomôct :-) 

 makroekonomia- ing. Veronika Svetlíková - dôležitosť kladie predovšetkým na vedomosti 

kombinovala výučbu online s vysvetlením učiva so samostudiom prebrateho učiva, pocas samostudia 

sme mali venovať príprave seminarnych prác zo získaných poznatkov z prednášok, ing. Svetlíková 

prejavila ústretovosť keď som nemala ako počas pracovnej zmeny prezentovať seminárnu prácu 

navrhla odprezentovať prácu vo svojom OSOBNOM voľne,  

 V.Svetlikova-tvorba a manazment projektou Uzasny pristup v prednasani 

 

 

 priestorové informačné technológie Ing. Martin Hauptvogl, jasne vysvetľuje predmet, vždy je 

možnosť kontaktovať s učiteľom. 

 Integrovaný manažment životného prostredia,M. Hauptvogl,  

 

  

 TROVS - Ing. Michal Cifranič, PhD. 

 Ing. Michal Cifranič, PhD;  

 Teória a riadenie verejnej správy - Ing. Cifranič 

 Teória, riadenie a organizácia verejnej správy 

 Všetko učivo bolo dostatocne prezentované a vysvetlené a primerane bola zadaná úloha seminárnej 

práce 

 vynikajuca komunikacia s pani a panmi -, Cifranič,  

 Krízový manažment vo verejnej správe - Cifranič,  

 krízový manažment 

 Krízový manažment vo VS - Ing. Cifranič 

 Krízový manažment vo verejnej správe, Ing. Michal Cifranic, PhD. (prístup, vysvetlenie,) 

 Krízový manažment vo verejnej správe s Ing. Michalom Cifraničom. Pán inžinier má ľudsky a 

priateľsky prístup, vysvetľoval učivo veľmi pochopiteľne a precízne, uvádzal nám veľa príkladov v 

praxi a mali sme možnosť klásť otázky kedykoľvek počas hodin 

 Krízový manažment vo verejnej správe, Ing. Cifranič, pretože sme mali interaktívnejšie cvičenia, kde 

sme sa mohli zapájať a odpovedať na otázky. Boli formou diskusie 

 Ing. Michal Cifranič, Phd. -  Krízovýmanažment vo Vs -predanšky velmi príjemne, zaujímave, velmi 

dobre sa výčba počúvala 

 Cifranic - Krízový manažment vo VS, príjemný pedagóg, aktuálne témy, zaujíma hodina  

 Krízový manažment vo verejnej správe, Cifranič, má veľmi dobrý prejav, jeho prednášky aj cvičenia 

sú trefné, krátke a velmi dobre vysvetlené. 

 Ing. Cifranič, ochotný, dôsledný, ľudský prístup, vysvetlenie učiva jednoducho a zrozumitelne. 

Krizovy manažment vo verejnej správe.  

 Krízový manažment vo verejnej správe - Cifranič M. 

 Krízový manažment vo VS 

 Ing. Cifranic  

 Ing. Cifranic  

 krizový manažment zaujimavy prednes profesora Cifranica 

 

 Strategické plánovanie - doc. Takáč 



 doc. Ing. Ivan Takáč, PhD - strategické plánovanie - moderná výučba, zapajanie študentov do 

prednášky, rôzne formy testovania, hlasovania, výberu možností 

 

 

 Metodika a formálne spracovanie ZP- Ing. Monika Gubáňová, PhD.  

 Metodika a formálne spracovanie záverečnej práce (Ing. Monika Gubáňová, PhD.) - pani Ing. 

Gubáňová mi veľmi pomohla v rozbehu písania záverečnej práce a ukázala nám, čo a ako presne robiť. 

Cvičenia boli zaujímavé a všetci sme na nich boli aktívni. 

 Metodika - Ing. Gubáňová 

 Ing. Gubáňová 

 vynikajuca komunikacia s pani a panmi - Gubanova,  

 sap praktický predmet,  

 SAP (Gubáňová), 

 Základy SAP/ Gubáňová  priblíženie práce v programe 

 Základy SAP, Gubáňová, vždy vedela vysvetliť, keď mal niekto absenciu, vždy s ním vedela dobrať 

dané učivo.  

SAP (Gubáňová),  

 Základy SAP 

 zaklady SAP - Minika Gubaňová - stále sme na niečom pracovali, hodiny boli zaujímavé a naučili sme 

sa využivať SAP, ktorý je dosť možné budeme potrebovať aj v naších zamestnaniach  

 základy SAP - cvičenia  

 Základy SAP 

 Najpevnejšie nervy mala určite s nami Ing. Monika Gubáňová keď sme sa jej 4 žiaci opýtali to isté pár 

minút po sebe na predmete SAP, samozrejme pravidelne na hodinách nie iba na jednej. Veľmi zlaté 

nervy. 

 SAP super vec do budúceho zamestnania  

 Zaklady SAP- praca s programom, nie len teoreticky vyklad 

 SAP. - Gubáňová - praktické zručnosti 

 Základy SAP, Ing. Monika Gubaňová. Cez predmet sme všetci robili na vlastných počítačoch, a keď 

sa vyskytol nejaký problém vyučujúci pomohol. Bolo to síce pomalšie a tazsie bez priameho kontaktu 

ale vyučujúci ostal trpezlivý. Z predmetu som sa aj napriek tomu naučila veľa.  

 

 

 Podnikanie – Doc. Buday 

 Podnikanie - Doc. Š. Buday pretože to bral odľahčene a nesnažil sa nám klásť otázky na ktoré nemáme 

šancu odpovedať. 

 Podnikanie (doc. Ing. Štefan Buday, PhD.) - ani jedna hodina nám neodpadla, vyučujúci bol milý a 

vľúdny, hodiny viedol otvoreným dialógom, vždy nám všetko bez problémov poskytol a informoval 

nás o všetkých potrebných veciach. Skúška taktiež prebehla vo všetkých aspektoch v najlepšom 

poriadku ako sa len dalo, vôbec nás zbytočne nestresoval ani nič podobné. Ak sme mali akékoľvek 

otázky či už ohľadom výučby, seminárnej práce alebo samostatnej skúške, vždy nám na všetko priamo 

a otvorene odpovedal. Na tieto hodiny s pánom docentom som sa vyslovene tešil :-)  

 podnikanie - doc. Buday - možnosť konzultácie po prednáškach, aj mimo rozvrhových a 

konzultačných hodín. Zaslanie materiálov pred výučbou.  

 Podnikanie (doc. Ing. Štefan Buday, PhD.) - pán doc. Buday vedel veľmi presne, pochopiteľne a 

zapametateľne vysvetliť prebernaé učivo (vrátane príkladov). 

 doc. Ing. Štefan Buday, PhD.  

 Podnikanie - doc. Ing. Štefan Buday, lebo pekne aj niekoľko krát vysvetlil to isté aby mal istotu, že 

sme tomu porozumeli a aby sme úspešne zvládli skúšku. 

 Podnikanie - doc. Buday  

Prednášky a cvičenia sa mi páčili, pretože väčšinou prebiehali formou diskusie a mohli sme 

prezentovať naše práce 

 Podnikanie doc. Buday 



 Podnikanie s pánom Budayom nakoľko mám pocit, že tá výučba bola tak plnohodnotná ako keby sme 

prezenčne v škole 

 Podnikanie doc. Buday 

 Podnikanie - p.Buday. veľmi dobrá pripravenosť na prednášky 

 

 

 Zaklady marketingu – doc. Schwartzová 

 prof. doc. Ing. Loreta Schwarczová PhD. Podrobne vysvetlené, veľmi dobrá komunikácia. 

 Základy marketingu, doc. Loreta Schwarczová. Predmet ma zaujal od prvej prednášky, pani docentka 

vysvetľovala problematiku veľmi jasne a zrozumiteľne.  

 prof. doc. Ing. Loreta Schwarczová PhD. Podrobne vysvetlené, veľmi dobrá komunikácia. 

 základy marketingu- doc.ing. Loreta Schwarczova- taktiež ustretovost voči môjmu isp prednášky 

zahŕňali veľa informácií aj napriek dištančnej forme výučby neposielala desiatky domácich úloh a 

cvičení naviac, vďaka spôsobu ako sa doc.ing. Schwarczova vyjadruje a jej komunikačnym 

schopnostiam som učivo pochopila jednoduchšie ako na iných predmetoch ;  

 Základy marketingu - L. Schwarczová - Zaujímavá hodina na ktorej sa človek dosť naučil a pomohla 

k rozvoju jednotlivcov v rozvoji marketingu 

 Základy marketingu,  

 Základy marketingu-Loreta Schwarczova (učivo bolo podrobne vysvetlé a cvičenia zaujímavo 

praktické)  

 

 

 S prodekankou  Ing. Paukovou najlepšie, zaujímavé hodiny 

 Dr. Paukova Zaneta - velmi dobre viedla predmet, zaujimavo, ozivila ho pocas vyucby aj roznymi 

prikladmi a podobne.  

 Manažment bioinvázii a invaznych druhov, prof. Pauková a jej dobrá energia v tomto obdobi  

 Globálna enviromentalistika, Ing. Žaneta Pauková, výučba bola kontaktná komunikovali sme spolu aj 

cez zapnuté kamery, z hodín som si odniesla najviac poznatkov 

 p. inžinierka Pauková... boli to zaujímavé a prínosné predmety na učenie ale aj do praxe keďže sme sa 

naučili aj praktickú stránku danej problematiky - napr. výpočty, projekty, odstraňovanie inváznych 

druhov 

 Ing. Zaneta Paukova PhD  

 Globálna environmentalistika s Ing. Paukovou,  

 "Globálna enviromentalistika- Ing. Žaneta Pauková, PhD., 

 

 

 Udržateľný Rozvoj, Martin Prčík  

 Pestovatelske a regulacne technologie, M.Prcik, boli velmi zaujimave, komunikacia so studentmi,  

 Projektovanie trvalo udržateľných poľnohospodárskych systémov - p. inžinier Prčík, Projekty pre 

využívanie a ochranu prírodných zdrojov – 

 Pestovateľské a regulačné technológie s Ing. Prčíkom, I 

 

 Zaklady prava 

 Čechmánek - Základy práva 

 Základy práva- Čechmanek, obohacujúce a zaujímavé hodiny  

 Základy práva, Mgr. Čechmánek, nevidím rozdiel medzi dištančným systémom a prezenčným čo sa 

týka tohto predmetu 

 Spotrebiteľské právo Mgr. Čechmánek PhD. 

 Základy práva -  Čechmánek 

 Právo spotrebiteľa- Mgr. Kristián Čechmánek, PhD. Bavilo ma to. 

 právo spotrebiteľa , Mgr. Čechmánek Kristián- cvičenie a prednášky boli voľnejšie, prebiehali formou 

komunikácie.  

 



 

 Matematika,  

 Matematika pani Gregaňova, 

 Matematika, V. Matušek- zrozumiteľné vysvetlenie učív,  

 Matematika - Mgr. Matušek; skvele pripravené prezentácie, hlavne k cvičeniam + výklad 

 Matematika s p. Matušekom, p. Matušek ma dobry zmysel pre humor:)  

 Matematika- Dana Országhová- dávala veľký pozor aby sme sa naozaj pochopili tie úlohy, príklady 

sme riešili spoločne, mala som čoskoro taký pocit, že som normálne v triede, veľa sme sa použili 

moderné zariadenia(najmä bieľu tabuľu v MS Teams) 

 

 Ekonomika verejného sektora – Bumbalová 

 Ekonomika verejného sektora (Monika Bumbalova) zaujímavé a využiteľné prednášky a cvičenia, 

zapájanie študentov počas prednášok a cvičení prostredníctvom otázok a príkladov  

 Ekonomika verejného sektora, p.Bumbalová 

 Snažila sa nás čo najviac zapojiť do diskusie, prezentácie používané pri výučbe boli vynikajúco 

spracované, praktické príklady zo života pre lepšie vysvetlenie učiva 

 Ekonomika verejného sektora - Ing. Bumbalová 

 EVS, Ing. Monika Bumbalová, PhD., priama diskusia k prednáške/cvičeniu, dobré vysvetlenie 

predmetu 

Všetky predmety však mali svoje + aj - 

 Ekonomika verejného sektora - Ing Bumbalova,  

 Ekonomika verejného sektora - Ing Bumbalova,  

 Z môjho pohľadu, v ZS prebiehali ukážkovo prednášky/cvičenia z predmetu Marketing a manažment 

územných samospráv (Ing. Valach, Ing. Bumbalová) - vyučujúci boli otvorení komunikácii, výborný 

prístup. 

 Manažment a marketing územných samospráv - dr. Bumbalová, rovnako využívala aj príklady z praxe 

a snažila sa o interakciu 

 Mamus - prednasky (Ing. Bumbalová) - zaujimave prednasky, teoria spestrena prikladmi z realneho 

zivota, interakcia, super komunikacia, ustretovost. 

 Manažment a marketing územných samospráv s Bumbalovou. Páčil sa mi jej prístup a štýl 

vysvetľovania prednášok. Všetko som dokázala pochopiť na prednáškach a stačilo mi potom minimum 

učenia na skúšku.  

 Prednášky Manažment a marketing územných samospráv -Ing. Monika Bumbalová PhD. 

Pripravené zaujímavé a pekné prezentácie, oceňujem prípravu na každé jedno cvičenie/prednášku. 

 Manažment a marketing územných samospráv - Bumbalová, Valach - jednoducho vysvetlené, ľahko 

pochopiteľné, snaha o zapojenie študentov do rozhovoru 

 Manažment a marketing územných samospráv, M. Bumbalová 

 Najlepšia prednáška bola s Ing. Bumbalovou, a to z predmetu Manažment a marketing územných 

samospráv. Aj napriek nepriaznivej situácii,online, sa snažila všetko vysvetliť zaujímavou formou. 

Najväčším plusom bolo to,že sme mali materiály k prednáškam poskytnuté vopred,čiže sme si ich 

mohli vytlačiť a v čase prednášky vpisovať do nich poznámky.  

 Z môjho pohľadu, v ZS prebiehali ukážkovo prednášky/cvičenia z predmetu Marketing a manažment 

územných samospráv (Ing. Valach, Ing. Bumbalová) - vyučujúci boli otvorení komunikácii, výborný 

prístup. 

 

 

 Priestorové informačné technológie/Ing. Martin Hauptvogl, PhD./ Skvelý prístup a vysvetlovanie. 

 Economic Geography, Sustainable Development (Ing. Martin Hauptvogl, PhD.) - osobne najlepšie 

predmety, mali zaujímavé prezentácie, študijné materiály a veľa komunikácie medzi študentmi a 

pedagógom.  

 Informačné a prezentačné technológie s Ing. Hauptvoglom 

 

 Ing. Maroš Valach, PhD.;  



 Manažment a marketing územných samospráv - Bumbalová, Valach - jednoducho vysvetlené, ľahko 

pochopiteľné, snaha o zapojenie študentov do rozhovoru 

 Valach a Takac - zapájali rôzne dotazníky na získanie bodov počas prednášky  

 

 

 Rozvoj vidieka - Michal Hrivnák (zaujímavý priebeh cvičení, dobrá téma a forma seminárnej práce s 

praktickým využitím do budúcnosti)  

 Regionálny a miestny rozvoj - Hrivnák, Moritz - zaujímavé prevedenie sem. práce, pričom nás 

prinútili zapísať vlastné myšlienky –  

 a cvicenia z regionalneho a miestneho rozvoja z Ing hrivnakom hodiny boli prehľadné, dobre 

zorganizované a po nepochopení viackrát vysvetlené  

 

 

 doc. Faziková (pripravenosť na prednáškach a skvelá forma skúšania) 

 Ekonomika ŽP a PZ – Fazikova 

 Prednášky Fázikovou. Prednášky boli aj z praxe, kde sa veľmi ľahko pamätalo nasledujúce učivo.  

 Ekonomika životného prostredia - docentka Fáziková, najlepšie využívané možnosti online výučby - 

kreslenie grafov a pod. 

 Ekonomika životného prostredia a prírodných zdrojov s doc. Fázikovou bola fajn, oproti ostatným 

predmetom zo ZS. 

 Ekonomika životného prostredia a prírodných zdrojov II- prednášky- doc. Ing. Mária Fáziková, CSc.- 

boli fajn, také zaujímavé zo života 

 Rozvoj vidieka s pani doc. Fázikovou a s pánom Ing. Hrivnákom. Predmet ma fakt bavil. Bol zameraný 

do praxe a aj samotná seminárna práca bola veľmi zaujímavá.  

 EZP (Fazikova, Mariš)  

 EZP (Fazikova, Mariš)  

 

 P. Kovačik- Kohézna politika (cvičenia) boli zamerané konkrétne na naše otázky na vypracovanie 

seminárnej práce. Veľmi príjemná komunikácia. 

 Kohézna politika - Kováčik - pri nepochopení viac krát vysvetlené, pozitívne hodnotím jeho prístup 

ku študentom 

 Kohézna politika, Ing. Marián Kováčik, PhD., dostatočný priestor na konzultácie, vypracovanie 

seminárnej práce, odborný a objektívny prístup vyučujúceho. 

 cvičenie z koheznej politiky s ing kováčikom  

 Kohézna politika, Ing. Marián Kováčik PhD., Osobný záujem o danú problematiku.  

 

 Prednášky- správne právo  (Marišová), interaktívne  hodiny,  kontakt s učiteľom 

cvičenia- kohezna politika (kováčik), kombinácia  konzultácii a samostodium. 

 Správne právo - prof. Marišová - začlenila do prednášok aj príklady z praxe, cvičenia, prednášala 

veľmi pútavo a zaujímavo;  

 Správne právo - pripravenosť pedagógov, komunikácia, zaujímavý obsah učiva a jeho zaujímavý 

predklad 

 Správne právo - E.Marišová, lebo sme diskutovali a pýtala sa nás stále otázky 

 Správne právo  

 Správne právo cvičenia/prednášky- prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD.- zaujímavý predmet aj z 

pohľadu do života, samozrejme ako každé právo aj náročnejší predmet 

Správne právo-p. Marišová: mne blízka tematika, zaujímavý prednes vyučujúcej, praktické cvičenia  

 Spravne pravo - (prof. Marisova) - prednasky boli zaujimave, moznost vyskusat si spravne konanie v 

praxi, zapajanie studentov do debaty, ocenenie aktivity plusovymi bodmi. 

 Správne právo - JUDr. Eleonóra Marišová, PhD. 

 

 

 Duševné vlastníctvo Európskej únie, Európske obchodné právo - p. Lazíková má príjemný hlas a 

super prístup 



 Kladne hodnotím aj predmet Duševné vlastníctvo EÚ s pani doc. Lazíkovou, ktorá ochotne odpovedala 

na emails, bola nápomocná a snažila sa nám čo najviac uľahčiť neľahkú online výučbu.  

 Duševné vlastníctvo a európske obchodné právo 

P. Laziková 

 Výborná príprava na vyučovanie zo strany pedagóga, vo všetkom bol rozumný systém, forma 

prednášania, forma spracovania skrípt, všetko jasné a zrozumiteľné, navyše veľmi milo pôsobiaca 

vyučujúca  

 Duševné vlastníctvo EÚ, Európske obchodné právo - Láziková - výborne a zaujímavo vysvetlené 

učivo 

 Duševné vlastníctvo- Láziková, zaujímavý predmet 

 Duševné vlastníctvo eu , regionálny a miestny rozvoj 

 Duševné vlastníctvo- prednášky-doc. JUDr. Ing. Jarmila Lazíková, PhD- tiež obsahovo bol zaujímavý, 

milý prístup od docentky 

 Taktiež ma zaujal predmet Duševné vlastníctvo. Pre mňa je asi fakt najdôležitejší obsah toho predmetu 

a forma jeho vysvetlenia. 

 Lazikova - dusevne vlastnictvo, pekne vysvetlila co treba vediet, flexibilna, ziadne problemy nerobila. 

Duševné vlastníctvo, doc. JUDr. Ing. Jarmila Lazíková, PhD. ( prístup, vysvetlenie, človek si priamo 

zapamätal z cvičenia veľa veci)  

 Prednášky/cvičenia s PhD. Lazikovou agrarne pravo EU, prednášky vysvetlené doradu podľa kapitol 

skript, vedeli sme kde prípadne hľadať informácie keď sme ich nepostrehli správne a na čo s zmerať 

ku skúške keď nam povedala že takáto otázka sa môže vyskytnúť na skúške... Vedeli sme čo približne 

čakať. 

 

 p. Mariš-Ekonomika územného rozvoja cvičenia + prednášky a Ekonomika živ. prostredia a 

prírodných zdrojov cvičenie s p. Marišom a  Cvičenia s p. Marišom prebiehali nasledovne: najskôr 

sme si prešli všetky rovnice + ukážkové príklady, potom nám dal vypočítať príklad (dal nám k nemu 

potrebný čas), pýtal sa nás či im rozumieme, následne sme si ukázali postup ako ich vypočítať. 

 Ekonomika životného prostredia a prírodných zdrojov, Ing.Maris, PhD./ na cvičeniach sa dalo 

komunikovať, s tým, že bolo treba počítať hodnoty bolo aj záživnejšie,  

 

 Melichová - zaujímavé príklady z praxe pri vysvetľovaní učiva  

 Ing. Katarína Melichová, PhD. - dobre odprezentované prezentácie 

 Rozvoj vidieka, Melichová-Hrivnák, výborná komunikácia počas výučby aj mimo nej 

 

 Cvičenia Marketingová Komunikácia - Ing. Zdenka Kádeková PhD. 

 Marketingová komunikácia so Zdenkou Kádekovou. Pretože cvičeniam dávala iný rozmer. 

Zaujímavejší, reálne príklady. Dobre sa s ňou komunikovalo, vždy chcela pomôcť,.. 

 Marketingová komunikácia 

 Marketingová komunikácia (ing. Z. Kadekova), snažila sa nám najviac vyhovieť  

 Marketingová komunikácia, Ing. Zdenka Kádeková, PhD.  

 Marketingová komunikácia (ing. Z. Kadekova), snažila sa nám najviac vyhovieť  

 

 

 Mikroekonomia-Ing. Veronika Mihálová- som študentkou s isp a mám problem zosuladit osobný 

rozvrh s pracovnými zmenami ing. Mihalova prejavila maximálnu ustretovost a aj vo svojom 

OSOBNOM voľne si našla čas na vysvetlenie problematiky predmetu stručne jasne a veľký záber 

učiva bolo vidieť že má veľa vedomosti a ochotu posúvať svoje vedomosti dalej študentom , 

 základy manažmentu- doc.ing. Mária Šajbidorova- kládla doraz na to aby sme ovládali učivo a 

nekomplikovala výučbu nadbytočnými domácimi úlohami cvičeniami a pod. ;  

 Financie a mena, Marketing boli velmi dobre organizovane 

 Verejné financie a daňová politika 

 vynikajuca komunikacia s uctelmi predmetu Financie a Mena, cele študijne oddelnie.  

 



 Základy práva v AJ - doc.Lucia Palšová- priamy kontakt počas celého semestra, vždy k dispozícii 

kedy sme mali nejaké otázky alebo problémy, dalo sa s ňou vyriešiť všetko,  cvičenia boli veľmi silné 

tam sme sa naučili asi najviac o práve, vydané prípady tiež boli veľmi praktické a užitočné, mnohokrát 

som sa cítila podobne ako normálne v triede 

 

 Počítačové spracovanie informácii v AJ- Erik Janšto, Ph.D- priamy kontakt, interaktívne hodiny, 

super prezentácie, praktické a užitočné lekcie, veľmi moderné vyučovanie, ja nie som IT expertka ale 

veľa som sa od neho naučila  

 štatistika  

 Štatistika - online prednášky plus nahrávanie prednášok a cvičení, teda mohla som si ich znova pozrieť, 

keď som niečo nepochopila; ak už mame situáciu akú mame, bola by som rada, ak by sme z nej my, 

študenti mohli vyťažiť maximum  

 Energetická efektívnosť -prof. Ing. Ján Gaduš, PhD." 

 Ing. Veronika Svetlíková, PhD. - Základy makroekonómie, bola veľmi ochotná a zhovievavá aj voči 

tým, ktorým chápanie učiva išlo pomalšie 

 Financie a mena    Ing. Tatiana Bencová, doc.  

 Ing. Ivan Holúbek, veľmi zaujímavé a užitočné prednášky a cvičenia.  

 Virágh - PSI  

 PSI, Roderig Viragh, jasne, zrozumitelne 

 Merketing CR (Beresecka) výberové prednášky 

 Medzinárodné vzťahy - FEŠRR, na predmete nás bolo prihlásených málo, lepšie sa viedla diskusia, 

vyučujúci nám poskytol možnosť vybrať si tému na online ústnu škúšku, ktorú sa chceme dopodrobna 

naučiť.  

 Sociálny rozvoj vidieka a sociálna politika, Ing. Marcela Chreneková, PhD., tolerantný pedagóg, 

dostatok materiálov 

 Ruský jazyk, Mgr.  Fordosova, výborne vedené hodiny, pokiaľ bol nejaký problém, nebol problém 

ho vyriešiť  

 spravne pravo-ucitelka prednasala ale aj sa pytala otazky a nemuseli sme mat kamery zapnute 

 Strategicke planovanie a IP vo VS - Ing. Varecha - super komunikacia na cviceniach aj formou ms 

teams 

 Strategické plánovanie a investičné projekty vo VS,  

 Ceny a cenová politika, Informačné systémy v marketingu, kombinácia praktických zručností s 

naučenou teóriu, vhodne zvolené množstvo učiva  

 Nemecky jazyk-gallova- zaujimave semináre s použitím interaktívnych pomôcok, a veľa konzultácii  

 


