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Úvod 
  

 Predkladaná správa o výsledkoch výchovno – vzdelávacej činnosti FEŠRR v akademickom 

roku 2013/2014 je bilanciou činnosti jej katedier, učiteľov a technicko–hospodárskych 

pracovníkov v desiatom roku existencie fakulty. 

Plnenie opatrení z minulého akademického roku 2013/2014 

 

 pripraviť podklady pre komplexnú akreditáciu študijných programov fakulty v troch 

stupňoch štúdia – splnené, 

 inovovať študijné programy pre ďalšie obdobie – splnené, 

 po splnení podmienok sa uchádzať o priznanie práv  habilitačných a inauguračných konaní – 

pripravuje sa, 
 stabilizovať personálne zabezpečenie vzdelávacieho procesu na FEŠRR podporovaním 

odborného rastu učiteľov pre získavanie vedeckých a vedecko – pedagogických hodností ako 

i výchovou mladých učiteľov – priebežne sa plní (na fakulte pôsobia len kvalifikovaní 

pedagógovia s tretím stupňom vzdelania), 

 neprijať do pracovného pomeru žiadneho z učiteľov bez PhD na viac ako 1 rok a žiadneho 

pedagóga bez znalosti anglického jazyka - splnené, 

 aplikovať kritériá pre hodnotenie kvality vzdelávania SPU na úrovni fakulty (formovanie 

fakultnej rady kvality) - splnené, 

 zabezpečovať naďalej finančné prostriedky z dotačných aj mimo dotačných zdrojov, 

prípravou vedeckých, vzdelávacích a rozvojových projektov tak, aby bolo možné aj naďalej 

modernizovať vzdelávací proces - priebežne sa plní, 

 vypracovať nové kritériá pre samohodnotenie pracovísk s cieľom skvalitniť ich pedagogickú 

a vedecko-výskumnú činnosť v interakcii s činnosťou fakulty - priebežne sa plní, 

 venovať sústavnú  pozornosť kvalite  vzdelávacieho procesu na fakulte - priebežne sa plní, 

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

študentov- priebežne sa plní, 

 posilniť cielenú propagáciu fakulty- priebežne sa plní. 
 

 

1. Vzdelávanie v študijných odboroch a študijných programoch        

 

 V akademickom roku 2013/2014 sa vzdelávací proces na FEŠRR realizoval v troch 

stupňoch štúdia v rámci  2 študijných odborov, v 4 bakalárskych študijných programoch, 2 

inžinierskych študijných programoch a v 2 doktorandských študijných programoch. Išlo 

o nasledovné odbory a študijné programy: 

 

1. Odbor: 3.3.5.Verejná správa a regionálny rozvoj, kde sa zabezpečovala výučba  v 3 

bakalárskych študijných programoch, v 1 inžinierskom študijnom programe a 1 doktorandskom 

študijnom programe. 

 

2. Odbor: 4.3.3. Environmentálny manažment, kde sa zabezpečovala výučba v jednom  

bakalárskom  študijnom  programe, v jednom inžinierskom študijnom  programe a v jednom 

doktorandskom študijnom programe. 

 

  

 1.1. Stav v akreditácii  študijných programov FEŠRR v akademickom roku 

2013/2014 
 

Stav v akreditácii  študijných programov FEŠRR v akademickom roku 2013/2014 je uvedený v 

Tabuľke  1 v prílohe.    

 

 



2. Kvantitatívne ukazovatele výsledkov vzdelávacej činnosti 

  

 2.1 Počty študentov na fakulte  v akademickom roku 2013/2014 
 

V akademickom roku 2013/2014 bolo štúdium na FEŠRR realizované na všetkých 

akreditovaných  študijných programoch.  

 

V hodnotenom období sa na fakulte vzdelávalo 995 študentov I.,II. a III. stupňa štúdia. 

Prehľad o počtoch zapísaných študentov  v jednotlivých stupňoch a formách štúdia na FEŠRR 

v akad. roku 2013/2014 je v Tabuľke 2a) v prílohe. Z celkového počtu študentov, ktorí študovali 

v sledovanom období na FEŠRR bolo 14 zahraničných študentov ( 1,41 %). Prehľad o krajine 

pôvodu zahraničných študentov, stupni a forme ich štúdia  uvádza Tabuľka 2 b). 

 

Prehľad o počtoch zapísaných študentov  v jednotlivých stupňoch a formách štúdia v akad. 

roku 2013/2014 podľa fakúlt na SPU je uvedený v Tabuľke 2 v prílohe.  

 

Ak porovnávame počet zapísaných  študentov na jednotlivých fakultách SPU zistíme, že 

naša fakulta je z hľadiska počtu študentov najmenšia na SPU. Na jedného pedagóga fakulty 

pripadá cca 22 študentov fakulty. 
   

 

3. Hodnotenie kvality vzdelávania v akademickom roku 2013/14  na 1. a  2. 

stupni  štúdia   
 

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

v prvom a druhom stupni štúdia  (viď Tabuľka 3 a 3a) v prílohe)  je vidieť, že z celkového 

počtu zapísaných študentov (963) : 

 817 študentov (85 %) získalo v predchádzajúcom ak. roku min. 48 kreditov a boli 

zapísaní do ďalšej časti štúdia,  

 51 študentov (5,3  %), nesplnilo podmienky tzn. opakuje predmety v hodnote vyššej 

ako 12 kreditov, 

 95 študentov (9,9 %) štúdium zanechalo, prerušilo alebo boli vylúčení pre 

nesplnenie študijných povinností.  
 

Pri porovnávaní bakalárskeho štúdia s inžinierskym štúdiom zistíme, že úbytok študentov  bol 

vyšší najmä v prvých dvoch rokoch bakalárskeho štúdia. Na bakalárskom stupni štúdia bol 

úbytok študentov v 1. ročníku 24,2 % ( v predchádzajúcom ak. roku 16,5 %) a v 2. ročníku 

bakalárskeho štúdia 13,9 % (v predchádzajúcom roku 3,8 %). V ďalších rokoch štúdia úbytok 

študentov klesal (Tabuľka 3 a 3 a)).  Porovnaním dennej a externej formy štúdia zistíme, že 

študenti dennej formy štúdia dosahujú lepšie výsledky v jednotlivých ukazovateľoch t.j., 

s výnimkou podielu študentov, ktorí opakujú predmety z predchádzajúceho roku štúdia: 

- vyšší podiel študentov dennej formy štúdia, ktorí splnili podmienky na zápis do 

ďalšej časti štúdia (denní 85,7 %, externí 82,2 %),  

- nižší podiel študentov dennej formy štúdia, ktorí zanechali alebo prerušili 

štúdium (denní 8,6 %, externí 13,6 %), 

- nižší podiel študentov externej formy štúdia opakujúcich predmety 

z predchádzajúceho roku štúdia (denní 5,7 %, externí 4,1 %). 

Dosiahnuté študijné výsledky sa oproti predchádzajúcemu ak. roku výrazne zhoršili najmä 

v súvislosti s rastom počtu študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia externej formy štúdia, ktorí 

zanechali štúdium. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím, tak študenti radikálnejšie riešia 

problémy spojené so štúdiom ( kým v predchádzajúcom období bol vyšší podiel opakovaných 

študijných povinností v jednotlivých rokoch štúdia, v ak. roku 2013/2014 vrástol počet 

študentov, ktorí zanechali štúdium a klesol podiel študentov, ktorí nesplnili podmienku 

„získať v 1 ak. roku min. 48  kreditov“).  



Medzi hlavné príčiny úbytku študentov patrí: 

- v 1. roku štúdia náročnosť vysokoškolského štúdia a u študentov zlý odhad vlastných 

predpokladov pre štúdium, 

- zanechanie štúdia z dôvodu nevykonania skúšok z opakovaných predmetov (najmä v 2. roku 

štúdia), 

- neukončenie jazykovej prípravy skúškou UNICERT resp. štátnou jazykovou skúškou 

v priebehu bakalárskeho štúdia. 

 

3.1  Hodnotenie pedagogického procesu a učiteľov 

Fakulta realizuje hodnotenie kvality vzdelávania v súlade so Zákonom o vysokých školách, 

Študijným poriadkom SPU v Nitre a Smernicou na priebežné zisťovanie a vyhodnocovanie 

úrovne kvality nadobúdania vedomostí a rozvoja zručností na SPU v Nitre. Fakulta najmenej raz 

ročne vyhodnocuje: 

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

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

vedomostí a zručností podľa predmetov (percentuálne zastúpenie hodnotení A, B, C, D, 

E, FX
  
v danom predmete). 

c) dotazníky študentov, ktorými hodnotia kvalitu prednášok a cvičení  

d) a pedagogické pôsobenie učiteľa zabezpečujúceho daný predmet.  

 Fakulta analyzuje aj výstupy hodnotení Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry 

(ARRA). Fakulta sa umiestnila v roku 2013 v skupine ostatných spoločenských vied na 4. 

mieste (v roku 2012 5. miesto) spomedzi desiatich univerzít v kategórii. 

Študijné výsledky, ktoré dosiahli študenti v jednotlivých stupňoch a ročníkoch štúdia v ak. 

roku 2012/2013 uvádza Tabuľka 3b). Ich porovnaním zistíme, že študenti absolventských 

ročníkov obidvoch stupňov štúdia dosahujú v priemere lepšie študijné výsledky ako študenti 

nižších ročníkov. V porovnaní s predchádzajúcim ak. rokom sa dosiahnuté študijné výsledky 

v jednotlivých ročníkoch štúdia zhoršili. Ak porovnáme študentov dennej formy štúdia a externej 

formy štúdia, zistíme, že študijné výsledky dosahujú lepšie študenti v dennej forme štúdia 

(tabuľky 3c) a 3d). Z hľadiska štruktúry študijných programov najlepšie študijné výsledky 

dosiahli v ak. roku 2013/2014  študenti 2. stupňa štúdia v študijnom programe Environmentálne 

manažérstvo (denná forma štúdia). 

 Hodnotenie kvality vzdelávacieho procesu študentmi 1. a 2. stupňa štúdia sa v zimnom 

a letnom semestri akademického roka 2013/2014 realizovalo aj formou štandardizovaného 

anonymného dotazníka, ktorý bol sprístupnený v UIS od mesiaca február 2014 do 31. augusta 

2014. Dotazníky umožňovali neobmedzený výber predmetov a pedagógov fakulty a boli 

koncipované tak, že umožnili osobitne zhodnotenie prednášok a cvičení. Možnosť hodnotiť 

pedagogický proces využilo  zimnom semestri ak. roku 2013/2014 len 6 % študentov a v letnom 

semestri 2 % študentov (v ak. roku 2012/2013 sa zúčastnilo hodnotenia 8 % študentov v ZS a 6 

% v letnom semestri). Hodnotenie sa týkalo 62 % predmetov vyučovaných pre študentov FEŠRR 

ale vzhľadom na nízky počet vyplnených dotazníkov (na 1 predmet pripadajú v zimnom semestri 

3 vyplnené dotazníky a v letnom semestri len 1 vyplnený dotazník), výstupy nemajú žiadnu 

vypovedaciu hodnotu. Možno konštatovať, že študenti nevyužívajú možnosť vyjadriť sa ku 

kvalite výučby na fakulte a ich záujem o hodnotenie pedagogického procesu na fakulte 

klesá.  

Hodnotenie vzdelávacieho procesu študentmi III. stupňa vzdelávania sa uskutočnilo 

v roku 2013/2014 formou štandardizovaného anonymného dotazníka sprístupneného v UIS. 

Hodnotenia sa zúčastnilo 13 študentov dennej formy štúdia, študenti externej formy sa 

hodnotenia nezúčastnili. Celkovo sa hodnotenia zúčastnilo 37 % študentov. Najsilnejšou 



motiváciou študentov pre pokračovanie v štúdiu v rámci III. stupňa vzdelávania bola možnosť 

rozvíjať svoju vzdelanosť, vedomosti a schopnosti v danom študijnom odbore. Stredne silným 

motivačným faktorom bolo jasný smer štúdia a možnosť pracovnej kariéry. Získanie titulu 

a finančné ohodnotenie, uvádzali študenti, ako najmenej zaujímavý dôvod pre PhD štúdium. 

Študenti hodnotia úroveň prijímacích skúšok ako primerane náročnú, vyžadujúcu vedomosti 

z inžinierskeho stupňa štúdia. Doterajšie pôsobenie na doktorandskom štúdiu, pozitívne 

ovplyvnilo najmä pôsobenie školiteľa, charakterové vlastnosti doktorandov, ďalej to bola dobrá 

príprava na inžinierskom stupni štúdia a schopnosti doktoranda. Väčšina doktorandov hodnotí 

štúdium ako skôr náročné, pričom sa mu venuje v priemere 4,5 h za deň. Čo sa týka študijnej 

časti študijného programu väčšina doktorandov hodnotí štruktúru študijného programu, kvalitu 

výučby a nadväznosť ako skôr vhodnú. Väčšina študentov je relatívne spokojná s priestorovým 

a materiálnym vybavením, nižšia je už spokojnosť pokrytia predmetov študijnou literatúrou. Čo 

sa týka celkového zhodnotenia štúdia študenti sú prevažne spokojní s účasťou na vedeckom 

výskume, možnosťami publikovania, spoluprácou so školiteľom a základným pracoviskom. 

Nižšiu mieru spokojnosti preukázali študenti s možnosťou spolupráce s praxou. Z hľadiska 

pripravenosti študentov do praxe sú skôr pripravení z hľadiska teoretických vedomostí 

a zručností, z pohľadu praktických zručností už v menšej miere. 

 V súlade s politikou kvality FEŠRR SPU sa realizoval v ak. roku 2013/2014 aj dotazníkový 

prieskum zameraný na hodnotenie vzdelávacieho procesu učiteľmi. Hodnotenie pedagogického 

procesu zo strany pedagógov má prispieť ku skvalitneniu vzdelávacieho procesu na Fakulte 

európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre. V ak. roku 2013/2014 zabezpečovalo 

výučbu na Fakulte celkom 41 pedagógov katedier FEŠRR. Dotazníkového prieskumu sa 

zúčastnilo 30 pedagógov Fakulty (73 %). Z hľadiska kvalifikačnej štruktúry sa vyjadrilo ku 

kvalite vzdelávania: 10 % profesorov,  10 % docentov  a 70 % odborných asistentov (ostatní 

neidentifikovaní) z vybranej vzorky respondentov. Vzorku tvorilo 70 % žien a 30 % mužov. 53 

% respondovaných pedagógov sa vyjadrilo, že pripravenosť absolventov stredných škôl na 

vysokoškolské štúdium postupne klesá. Pedagógovia konštatujú, že študenti nemajú záujem 

komunikovať, chýba im všeobecný prehľad, elementárne vedomosti z predmetov, nie sú 

pripravení študovať (pripravujú sa len zo základných zdrojov literatúry),  sú málo tvoriví, 

majú slabú schopnosť ústneho a písomného prejavu, nie sú schopní prepojiť teoretické 

poznatky s praxou. Časť pedagógov uvádza ako hlavný dôvod klesajúcej úrovne pripravenosti 

študentov klesajúci počet študentov stredných škôl, ktorí sa hlásia na vysokú školu, konkurenčný 

boj o študenta zo strany vysokých škôl,  „nízke nároky“ na prijímanie študentov na vysokú školu 

a neskôr aj „nízke  nároky“ na prijatých študentov zo strany pedagógov. 20 % pedagógov 

uviedla, že pripravenosť absolventov stredných škôl sa líši v závislosti od typu strednej školy, 

ktorú študent ukončil a v závislosti od študijných výsledkov, ktoré počas štúdia na strednej škole 

dosiahol. Vo všeobecnosti, podľa výsledkov prieskumu, platí že spravila sú absolventi gymnázií, 

obchodných akadémií a hotelových akadémií lepšie pripravení na štúdium na vysokej škole ako 

z iných stredných odborných škôl. 27 % pedagógov fakulty nevie posúdiť pripravenosť na 

absolventov stredných škôl na štúdium. V rámci prieskumu ďalej hodnotili pedagógovia záujem 

o predmet zo strany študentov, účasť na prednáškach, prípravu na predmet, zapájanie sa do 

vyučovacieho procesu v rámci prednášok a cvičení, vedomosti študentov po absolvovaní 

predmetu, využívanie individuálnych konzultácií, jazykovú pripravenosť študentov a ich 

schopnosť pracovať s cudzojazyčnou literatúrou, samostatnosť študentov pri riešení zadaní, 

tímovú prácu študentov, schopnosť študentov aplikovať získané vedomosti v rámci 

nadväzujúcich predmetov a prínos študijných pobytov absolvovaných v zahraničí pre ich 

štúdium na fakulte. Z výsledkov prieskumu vyplynulo, že úroveň vyučovacieho procesu by, 

podľa pedagógov, zvýšilo: 

- skvalitnenie pedagogického procesu (napr. aktívnejšie zapojenie študentov do 

vyučovacieho procesu, používanie metód podporujúcich kreativitu študentov,  

sprísnenie nárokov na absolvovanie predmetov, inovácia obsahu predmetov, rast 

odbornosti  apod.) 

- vzájomná spolupráca pracovísk fakulty a univerzity v oblasti vzdelávania 

a výskumu, 



- previazať vzdelávanie na prax, 

- zlepšenie technického a priestorového vybavenia fakulty, 

- motivovať pedagógov k rastu výkonov. 

  

3.2 Internacionalizácia vzdelávania 

 

Internacionalizácia vzdelávania je jednou z priorít FEŠRR. Aktivity v tejto oblasti boli 

v akademickom roku 2013/2014  zamerané na: 

a) mobility študentov 

b) mobility učiteľov FEŠRR v zahraničí    

c) mobility zahraničných učiteľov na FEŠRR 

 d)  výučba predmetov v cudzom jazyku na FEŠRR   

 

 

a) Mobility študentov  

 

 V akademickom roku 2013/2014 vyslala fakulta v rámci medzinárodných programov na 

zahraničné študijné pobyty 51 študentov. Percentuálny podiel vyslaných študentov z celkového 

počtu zapísaných študentov na fakulte v ak. roku 2013/2014 dosiahol 5,1 %, a oproti 

predchádzajúcemu ak. roku klesol o 26 %. Príčinou poklesu počtu vyslaných študentov bola 

nižšia zapojenosť študentov do programu Erasmus (študijné pobyty a intenzívne programy) 

a programov v rámci bilaterálnej spolupráce v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Fakulta 

prijala v ak. roku 2013/2014 v rámci medzinárodných programov Erasmus a Erasmus Mundus 

62 študentov zo zahraničia. Počet zahraničných študentov prijatých na fakulte sa oproti ak. roku 

2012/2013 tiež znížil (v ak. roku 2012/2013 bolo 72 prijatých študentov). Prehľad o počte 

prijatých a vyslaných študentov na FEŠRR v akademickom roku 2013/2014 je vidieť z grafu 14 

a detailnú štruktúru fakultou vyslaných a prijatých zahraničných študentov v závislosti od typu 

medzinárodného programu vidieť z tabuliek 5 až 5h. 

 

 

b) Mobility učiteľov FEŠRR v zahraničí   

 

V akademickom roku 2013/2014 vycestovalo za účelom prednáškových pobytov 17 

pedagógov  fakulty. Z tohto počtu  vycestovalo 41,2 % v rámci programu CEEPUS, 35,3 % 

v rámci programu Erasmus a 23,5  %  v rámci ostatných programov EU ako sú  Program 

Baltickej Univerzity, IVF a ostatnej  fakultnej bilaterálnej spolupráce. Tento počet sa oproti 

predchádzajúcemu ak. roku mierne znížil. Viď Tabuľka 6 v prílohe. Okrem prednáškových 

pobytov pedagógovia FEŠRR v sledovanom období realizovali aj študijné a odborné pobyty. 

 

c) Mobility zahraničných učiteľov na FEŠRR 

 

V akademickom roku 2013/2014 na FEŠRR bolo prijatých na prednáškové pobyty 15 

učiteľov z partnerských zahraničných univerzít. Učitelia prišli prednášať na našu  fakultu v rámci 

programu Erasmus, CEEPUS, Program EU-Kanada, Jean Monnet chair, IMRD. Dvaja hosťujúci 

profesori odučili v rámci bilaterálnej spolupráce dva ucelené predmety (Tabuľka 6 a). 

 

d) Výučba predmetov v cudzom jazyku na FEŠRR   
 

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja v akademickom roku 2013/2014 

zabezpečila vzdelávanie v kombinácii slovenského a anglického jazyka na prvom stupni štúdia v 

študijnom programe Európske rozvojové programy a v druhom stupni štúdia v študijnom 

programe Manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu.  Prehľad predmetov 

fakulty zabezpečovaných v anglickom jazyku je uvedený v Tabuľke 7. 



3.3 Vzdelávacie projekty na fakulte 

V akademickom roku 2013/2014 sa na fakulte riešilo 14  medzinárodných vzdelávacích 

projektov v rámci medzinárodných programov Európskej únie. Zoznam riešených  vzdelávacích 

projektov v sledovanom období je uvedený v Tabuľke 8 správy. 

Úspešnosť podaných projektov v roku 2013/2014 dosiahla 31 % (podaných bolo 13 návrhov 

projektov, z toho 4 boli zatiaľ úspešne schválené) a v roku 2012/2013 56,25 % (podaných 16 

projektov, z toho 9 schválených). 

 

3.4 Vzdelávacie konzorciá zahraničných univerzít, v ktorých mala  SPU účasť 

vďaka zastúpeniu FEŠRR  v akademickom roku 2013/2014  
 

Prostredníctvom našej fakulty je SPU členom  4 konzorcií významných zahraničných 

univerzít.  

Ide o nasledovné  konzorciá v oblasti vzdelávacej činnosti : 

1.Konzorcium univerzít  v rámci vzdelávacieho programu EU - Canada  

2.Konzorcium univerzít v rámci vzdelávacieho programu CEEPUS 

3.Konzorcium univerzít v rámci vzdelávacieho programu ERASMUS MUNDUS I (IMRD) 

4.Konzorcium univerzít v rámci vzdelávacieho programu ERASMUS MUNDUS II (CASIA) 

 

V priebehu ak. roka 2013/2014 sa podstatne rozšírila pôsobnosť Konzorcia univerzít v rámci 

vzdelávacieho programu ERASMUS MUNDUS I (IMRD) najmä o partnerov z krajín mimo EÚ. 

IMRD konzorcium univerzít zahŕňa v súčasnosti 6 európskych univerzít: Ghent University 

(Belgium), Humboldt University of Berlin (Germany), Agrocampus Ouest (France), University 

of Pisa (Italy), Wageningen University (The Netherlands), Slovak University of Agriculture in 

Nitra (Slovakia) a 7 univerzít z krajín mimo EÚ: ESPOL (Ecuador),  China Agricultural 

University (China),  Nanjing Agricultural University (China ),  University of Pretoria (South 

Africa),  University of Agricultural Sciences of Bangalore (India) a University of Arkansas 

(U.S.A). 

  

3.5  Prax 
 

Prax ako forma odborného vzdelávania študentov je na Fakulte európskych štúdií 

a regionálneho rozvoja SPU v Nitre súčasťou študijných plánov všetkých študijných programov. 

Odborná prax sa v akademickom roku 2013/2014 uskutočnila vo všetkých študijných 

programoch vo forme odbornej exkurzie a odbornej praxe. 

 

Prehľad o počte  študentov,  ktorí v ak. roku 2013/2014 absolvovali odbornú exkurziu a odbornú 

prax podľa študijných programov je vidieť v tabuľke 9. 

 

Študenti študijných programov v odbore „verejná správa a regionálny rozvoj“ mali možnosť 

absolvovať odbornú prax v inštitúciách na úrovni kraja (napr. Nitriansky samosprávny kraj ) na 

mestských a obecných úradoch, v regionálnych rozvojových agentúrach, na krajských úradoch 

ŽP, úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny, daňových úradoch atď. Študenti študijného 

programu „environmentálne manažérstvo“ v rámci odboru „environmentálny manažment“ 

mali možnosť absolvovať prax najmä na obvodných a krajských úradoch, obvodných a krajských 

úradoch životného prostredia, na Slovenskom pozemkovom fonde, ÚKSUPe, regionálnych 

rozvojových agentúrach, Obvodnom lesnom úrade, atď. 

V zahraničí absolvovalo odbornú prax celkom 6 študentov (0,6 % študentov fakulty). 

Z tohto počtu  1 študentka absolvovala odbornú prax v rámci programu Erasmus v British 

International School - Marketing Department a 5 študentov v Genista Research Foundation, 

Malta. 

 



 

3.6 Študentská vedecká činnosť  
 

Dôležitý aspekt zvyšovania kvality vzdelávacieho procesu predstavuje aj aktivita študentov 

v rámci študentskej vedeckej činnosti. 

V akademickom roku 2013/2014  sa zúčastnilo študentskej vedeckej činnosti a študentskej 

vedeckej konferencie celkom 30 študentov. Z tohto počtu 2 študenti boli z  I. stupňa štúdia,  18 

študentov  z II. stupňa štúdia a 10 z III. stupňa štúdia.  

 

Oproti predchádzajúcemu akademickému roku klesol počet študentov, ktorí sa aktívne 

zúčastnili na študentskej vedeckej činnosti o 38,8 % (v akademickom roku  2012/2013  to bolo 

49 študentov). Na konferencii organizovanej v štyroch samostatných sekciách, prezentovali 

študenti záverečné práce podľa tematického zamerania: verejná správa a regionálny 

rozvoj, životné prostredie a udržateľný rozvoj, Európska únia, verejná správa a právo 

v anglickom jazyku a mladá veda. Prehľad o počte a zameraní  študentských vedeckých  prác 

podľa zaradenia v jednotlivých sekciách je uvedený v Tabuľke 4. 

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím klesol záujem o  študentskú vedeckú činnosť 

a prezentáciu výsledkov najmä zo strany študentov 1.a 2. stupňa štúdia, takmer na polovicu 

(Graf 17). Kým v ak. roku 2012/2013 prezentovalo svoje práce 38 študentov 1. a 2. stupňa 

štúdia v štyroch sekciách, v ak. roku 2013/2014 ich prihlásilo do súťaže len 20 študentov (v troch 

sekciách, z toho 1 v anglickom jazyku). Možno predpokladať, že dôvodom poklesu záujmu 

o študentskú vedeckú aktivitu boli o.i. zmeny v priamom finančnom ocenení najúspešnejších 

študentov.  Za pozitívne možno považovať, že sa do študentskej vedeckej činnosti zapojili aj 4 

študenti zo zahraničných univerzít a pokračovanie tradície samostatnej sekcie Študentskej 

vedeckej konferencie „Mladá veda“ pre študentov 3. stupňa štúdia.  

Aktívna účasť študenta na študentskej vedeckej činnosti sa zohľadňuje pri prijímacom 

konaní na 3. stupeň štúdia. 

 

3.7 Štátne skúšky 
 

V akademickom roku 2013/2014 organizovala FEŠRR štátne skúšky v bakalárskom štúdiu 

v dennej a externej forme v študijných programoch:  Regionálny rozvoj, Manažment rozvoja 

vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu, Európske rozvojové programy a Environmentálne 

manažérstvo. 

V inžinierskom štúdiu v dennej a externej forme v študijných programoch: Manažment rozvoja 

vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu a Environmentálne manažérstvo. 

 

A) Bakalárske štúdium  

Štátnych bakalárskych skúšok v akademickom roku 2013/2014 sa zúčastnilo spolu 184 

študentov denného a externého štúdia. Prospelo 92,9 % študentov, z toho len 0,6 % študentov 

prospelo s vyznamenaním. 7,1 %  študentov neprospelo. Náhradného termínu štátnych skúšok 

sa zúčastnilo 13 študentov, prospeli všetci. V inžinierskom štúdiu pokračuje 81,5  % absolventov 

bakalárskeho štúdia. Bližšie informácie o počtoch študentov prvého stupňa FEŠRR na štátnych 

skúškach  v akademickom roku 2013/2014 sú uvedené v Tabuľke 10 v prílohe správy. 
 

B) Inžinierske štúdium 

 

V dennej a externej forme inžinierskeho štúdia pristúpilo k štátnej skúške 193 študentov. 

Prospelo 96,9 % študentov. Z uvedeného počtu 9 študentov prospelo s vyznamenaním (4,7 %). 

(Tabuľka 10 a) v prílohe). 

Komisie pre štátne skúšky v bakalárskom aj inžinierskom štúdiu hodnotili ich priebeh, 

celkovú vedomostnú úroveň absolventov ako aj organizačné zabezpečenie štátnych skúšok 

kladne. Konštatovali, že úroveň vedomostí  študentov na štátnych skúškach zodpovedala 

vedomostiam dosahovaným počas štúdia. Návrhy a odporúčania komisií pre štátne skúšky 

smerovali najmä ku skvalitneniu obsahu záverečných prác a ich hodnotenia: 



- zlepšiť kvalitu záverečných prác, najmä metodickej časti práce, zaradiť používanie vedeckých 

metód práce, klásť dôraz na prácu so zahraničnou literatúrou, 

- zobjektívniť hodnotenie záverečných prác, 

- zadávať témy záverečných prác previazané na študijný odbor a v súlade s odbornou 

profiláciou školiteľa. 

 

V akademickom roku 2013/2014, absolvovalo  štátnu bakalársku skúšku  v anglickom 

jazyku 13 študentov a štátnu skúšku v inžinierskom stupni štúdia 15 študentov.  Preukázané 

vedomosti a prejav študentov na štátnych skúškach  boli podľa vyjadrenia komisie pre štátne 

skúšky na vysokej úrovni. 

 

V akademickom roku 2013/2014 boli  udelené  1 cena rektora a 6 cien dekanky. V 1. 

stupni štúdia boli ocenené cenou dekanky 2 študentky: Mária Janíková a Katarína Jakabšicová. 

V 2. stupni štúdia boli ocenení študenti: cenou rektora Katarína Dirgasová (VK), cenou dekanky 

Marek Kopček (VK), Adriana Mančušková (EM) a špeciálnou cenou Tomáš Krajmer (VK). 

Ocenenia boli udelené za dosiahnutie vynikajúcich výsledkov počas štúdia a za mimoriadne 

kvalitné spracovanie záverečnej práce. 1 študent 2. stupňa štúdia v študijnom programe VK 

získal 1. miesto v celoslovenskej prehliadke súťažných prác študentskej vedecko-odbornej 

a umeleckej činnosti, ktorú organizovala FF UKF v Nitre za prácu na tému „Návrhy pre 

efektívne využitie vybraného potenciálu územia „Slovenská brána“ v cestovnom ruchu“. 

 

3.8 Uplatnenie absolventov FEŠRR v praxi 
 

81,5 % absolventov bakalárskeho štúdia na FEŠRR, (v celkovom počte 150 absolventov) 

splnilo podmienky prijímacieho konania na II. stupeň a v akademickom roku 2014/2015 

pokračujú v inžinierskom štúdiu. Z uvedeného dôvodu uplatnenie absolventov bakalárskeho 

štúdia na FEŠRR,  nie je zatiaľ možné vyhodnotiť.  

Informácie o uplatnení absolventov 2. stupňa štúdia v ak. roku 2012/2013 FEŠRR fakulta 

spracovala z výsledkov ankety, ktorú distribuovala elektronicky absolventom študijných 

programov na fakulte v roku 2013.  Objektom zisťovania boli najmä absolventi inžinierskeho 

štúdia ŠP Manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu (VK) a ŠP 

Environmentálne inžinierstvo (EM), ktorí ukončili štúdium v akademickom roku 2012/2013 
možno uviesť, že reagovalo 21 % oslovených absolventov VK a 31 % absolventov EM.  

Uplatnenie absolventov VK 

40 % z absolventov VK uviedlo, že pracuje v študijnom odbore. Konkrétne uplatnenie našli 

v štátnej správe (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja  SR), v miestnej 

samospráve (obecné a mestské úrady), v odvetví hotelierstvo a pohostinstvo a niektorí absolventi 

pokračujú v získavaní praktických zručností v rámci štúdia a stáží v zahraničí. 20 % 

respondentov adekvátnu prácu nenašlo resp. sú na rodičovskej dovolenke a 40 %  pracuje v inom 

odbore ako vyštudovalo (administratíva, distribúcia, personalistika). Z údajov, ktoré má fakulta 

k dispozícii a na základe zmluvnej spolupráce s praxou možno konštatovať, že absolventi 

študijného programu VK sa úspešne  uplatnili v predchádzajúcom období aj ako projektoví 

manažéri pôsobiaci v mikroregiónoch a v miestnych akčných skupinách. Fakulta vedie zoznam 

úspešných absolventov aj na webovej stránke. S mnohými úspešnými absolventmi, ktorí našli 

uplatnenie v odbore spolupracujú pedagógovia a vedenie fakulty aj po ukončení štúdia najmä pri 

organizovaní výberových prednášok, terénnych cvičení a odborných exkurzií v rámci 

jednotlivých predmetov. 

Uplatnenie absolventov EM 

Na základe výsledkov prieskumu možno konštatovať, že až 62 % absolventov EM, ktorí 

odpovedali,  sa uplatnilo v študijnom odbore, a to konkrétne: v štátnej správe na okresných 

úradoch – odboroch starostlivosti o životné prostredie a na Ministerstve vnútra (sekcia krízového 

riadenia na pozícii štátneho radcu v oblasti environmentálnej kriminality), v správe národného 



parku (na úseku environmentálnej výchovy) a v súkromnom sektore – vo firmách, ktoré sa 

zaoberajú obnoviteľnými zdrojmi energie, energetickou efektívnosťou a zavádzaním 

environmentálnych  manažérskych systémov vo firmách alebo biologickou ochranou rastlín. 

Časť z absolventov pracuje na univerzitných pracoviskách  alebo pokračuje v štúdiu v 3. stupni 

štúdia. 

 

4. Prijímacie konanie na 1. a 2. stupeň štúdia 
       

 Bakalárske štúdium  

Prijímacie skúšky sa  uskutočnili v súlade s platnými právnymi predpismi. Podmienky boli 

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

 

Vedenie fakulty venovalo zvýšenú pozornosť informáciám o štúdiu na FEŠRR. 

 bol spracovaný propagačný a informačný materiál o fakulte, akreditovaných študijných 

programoch a podmienkach prijatia na FEŠRR  

 boli aktualizované informácie na web stránke fakulty a na webovej stránke 

www.portalvs.sk. 

 v rámci informačných dní fakulty a univerzity („dni otvorených dverí“), boli poskytnuté 

informácie o možnostiach štúdia na FEŠRR  

 zástupcovia fakulty navštívili vybrané stredné školy a prezentovali možnosti štúdia na 

fakulte (Nitra, Vráble, Liptovský Mikuláš, Martin, Stará Turá), 

 na stredné školy boli zaslané informačné materiály, 

 bol pripravený videofilm pre uchádzačov s informáciami o možnostiach štúdia na fakulte 

a zverejnený na web stránke fakulty). 

 

Prijímacie konanie sa uskutočnilo formou prijímacieho pohovoru, ktorého sa zúčastnilo 81,3 

% prihlásených uchádzačov o štúdium. Pri výbere uchádzačov boli zohľadnené výsledky 

stredoškolského štúdia, preukázané jazykové schopnosti uchádzačov a úspešná reprezentácia na 

medzinárodných a národných súťažiach vo vybraných disciplínach. 

     Prehľad o prijímacom konaní, počtoch uchádzačov,  zúčastnených a zapísaných novoprijatých 

študentov do 1.ročníka bakalárskeho štúdia pre akademický rok 2014/2015 na FEŠRR je vidieť 

v Tabuľke 11 v prílohe.  

 

O štúdium na fakulte prejavilo záujem v ak. roku 2014/15 337 uchádzačov (88,2 % z počtu 

uchádzačov v ak. roku 2013/2014). Bližšie viď  Tabuľku 11 v prílohe.  

 

Čo sa týka celkového  záujmu  uchádzačov o štúdium na našej fakulte je možné konštatovať, 

že najvyšší záujem bol o študijné programy Manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho 

turizmu, Európske rozvojové programy a Regionálny rozvoj, menej uchádzačov sa zaujímalo 

o študijný program Environmentálne manažérstvo. 

V ak. roku 2014/2015 pokračoval trend poklesu  záujmu o štúdium v externej forme štúdia (v 

porovnaní s predchádzajúcim ak. rokom o 40,4 %).  Dôvodom je pretrvávajúci celkový pokles 

počtu uchádzačov o štúdium, spoplatnenie štúdia, nasýtenie dopytu zo strany zamestnaných 

uchádzačov, ktorým z pracovnej pozície (najmä zamestnanci verejnej správy) vyplynula 

povinnosť preukázať absolvované vysokoškolské vzdelanie a očakávanie predĺženia štúdia v 

externej forme v ďalšom období. 

 

     Analýza uchádzačov o štúdium podľa typu strednej školy ukázala, že tak, ako po iné roky  

najväčší počet prihlásených bol zo stredných odborných škôl a gymnázií. Podmienky prijímacích 

skúšok splnilo najviac uchádzačov o štúdium na FEŠRR z tohto prostredia (71% prijatých 

uchádzačov bolo zo stredných odborných škôl a 26 % z gymnázií). Z priestorového hľadiska sa 

na fakultu hlásia najmä uchádzači z Nitrianskeho kraja (58 %), Trenčianskeho kraja (13 %) 

a Trnavského kraja (9 %). Detailnejšie údaje o štruktúre prijatých uchádzačov na dennú a externú 

formu štúdia uvádzajú obrázky 8 a 9. 

http://www.fesrr.uniag.sk/
http://www.portalvs.sk/
http://www.portalvs.sk/


 

            Inžinierske štúdium 

 

Pre štúdium v akademickom roku 2013/14 sme na dennú a externú formu štúdia zaevidovali 

spolu 219 prihlášok  (z tohto počtu bolo 150 absolventov bakalárskeho štúdia FEŠRR a 69 

absolventov z iných univerzít). Na štúdium sa  zapísalo 184 uchádzačov (84 %) (tabuľka 11 a) 

v prílohe).  

Je možné skonštatovať, že celkový počet podaných prihlášok na štúdium oproti 

predchádzajúcemu ak. roku mierne klesol (o 5,6 %).  Napriek tomu je záujem študentov 

o štúdium na druhom stupni  zo strany absolventov bakalárskeho štúdia na FEŠRR ale aj 

zo strany absolventov iných univerzít SR stále vysoký.  Z celkového počtu prihlásených 

uchádzačov na 2. stupeň štúdia bolo  v hodnotenom období 31,5 % uchádzačov z iných 

univerzít. 

Doktorandské štúdium 
 

O štúdium na treťom stupni vzdelávania v ak. roku 2014/15 sa uchádzali celkom 3 uchádzači 

o dennú formu štúdia. Na štúdium v dennej forme sme prijali 2 študentov (viď Tabuľka 11 b). 

 

5. Doktorandské štúdium 

 
 V ak. roku 2013/2014 študovalo na FEŠRR 32 študentov doktorandského štúdia (56,25 

% v dennej a 43,75 % v externej forme štúdia). Z toho 24 v študijnom programe Integrovaný 

rozvoj vidieka a 8 študentov v študijnom programe Environmentálny manažment.  Zahraniční 

študenti tvorili 9,4 % podiel na celkovom počte študentov 3. stupňa štúdia (Tabuľka 2). V ak. 

roku 2013/2014 ukončilo štúdium 8 študentov (z toho 2 študenti v externej forme štúdia).  

 

 V ak. roku 2014/2015 boli,  na základe prijímacieho konania, na doktorandské štúdium 

na fakulte prijatí ďalší 2 študenti v študijnom programe  Environmentálny manažment.  

Prehľad publikovaných výstupov denných doktorandov jednotlivých fakúlt uvádza 

Tabuľka 16 a 16 a). Na jedného doktoranda pripadajú na FEŠRR v roku 2013 viac ako 2 

publikácie. Z hľadiska kategorizácie publikácií prevládajú publikované príspevky na domácich 

vedeckých konferenciách a vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (Tabuľka 

16 b). 

 

6. Personálne zabezpečenie vzdelávacieho procesu 
 

Počet učiteľov, ktorí zabezpečovali výučbu predmetov v študijných programoch a ich 

kvalifikačná štruktúra je uvedená v Tabuľke 12.  

 

Napriek pozitívnym zmenám v personálnej oblasti, nepriaznivá kvalifikačná štruktúra na fakulte 

pretrvávala aj v akademickom roku 2013/2014. Problémom v oblasti personálneho 

zabezpečenia vzdelávacieho procesu na fakulte zostáva: 

- zlá veková štruktúra profesorov (vysoký podiel profesorov vo veku nad 60 rokov), 

- nedostatok docentov (limitujúci faktor pri podaní žiadosti o akreditáciu študijných programov). 

 

Za pozitívne možno považovať, že v priebehu ak. roka 2013/2014: 

- inaugurovali sa 2 pedagógovia na profesora, v ak. roku 2013/2014 sa podieľali profesori 22 % 

na kvalifikačnej štruktúre pedagógov fakulty, ku koncu ak. roka sa inauguroval ďalší pedagóg na 

profesora, 

- v porovnaní s predchádzajúcim ak. rokom sa zvýšil počet pedagógov, najmä odborných 

asistentov na fakulte, 

- klesol počet odborných asistentov bez PhD. K 31.10.2013 boli evidovaní na fakulte 3 

pedagógovia bez vedeckej hodnosti PhD., z nich v priebehu ak. roka 2013/2014 úspešne ukončil 



doktorandské štúdium 1 pedagóg a dvaja pedagógovia boli zamestnaní na skrátený pracovný 

úväzok (na dobu určitú). V súčasnosti nie je na fakulte zamestnaný žiadny pedagóg bez PhD. 

 

Personálne zabezpečenie vzdelávacieho procesu na FEŠRR v akademických rokoch 2004/05 až 

2013/14  je možné vidieť z Tabuľky 12 c) v prílohe.  

 

7. Ďalšie vzdelávanie  

 

Na SPU sa realizovali v rámci ďalšieho vzdelávania nasledujúce aktivity: Univerzita tretieho 

veku (UTV), doplňujúce pedagogické štúdium pre študentov dennej formy štúdia, vysokoškolská 

pedagogika pre učiteľov SPU a letné školy pre študentov SPU a zo zahraničia.  

  

7.1 Doplňujúce pedagogické štúdium 

 

Doplňujúce pedagogické štúdium absolvovali v akademickom roku 2013/2014 celkom 4 študenti 

FEŠRR v dennej forme štúdia. Z celkového počtu študentov SPU predstavovali študenti FEŠRR 

11,4 % podiel (Tabuľka 13). 

 
7.2 Doplňujúce pedagogické štúdium pre absolventov VŠ  

V akademickom roku 2013/2014  úspešne ukončili kurz vysokoškolskej pedagogiky 3 učitelia 

FEŠRR (Tabuľka 13 a)). 

 

7.3 Univerzita tretieho veku 

 

V oblasti celoživotného vzdelávania v ak. roku 2013/14 FEŠRR realizovala záujmové 

vzdelávanie seniorov na Univerzite tretieho veku (UTV) v dvoch vzdelávacích programoch 

Verejná správa a Človek a právo. Výučba vo vzdelávacom programe Verejná správa sa 

uskutočňovala v stredisku Lučenec. Štúdium ukončilo v ak. roku 2013/2014 celkom 7 

absolventov.  Katedra práva sa podieľala na zabezpečení výučby 14 študentov vo vzdelávacom 

programe Človek a právo. Výučba sa realizovala v Nitre.   

  

V ak. roku 2013/2014 sa v podmienkach FEŠRR začal realizovať celouniverzitný projekt 

celoživotného vzdelávania zameraný na záujmové vzdelávanie seniorov s názvom Vidiecka 

univerzita tretieho veku. Do projektu sú zapojení 4 pedagógovia fakulty. 

 

7.4 Letné školy 

 

V ak. roku 2013/2014 organizovala FEŠRR dve letné školy. V rámci programu Erasmus 

Mundus IMRD (International Master of Science in Rural Development) Prípadovú štúdiu 2014 

na tému: „Ex-post hodnotenie implementácie prístupu LEADER po jeho ukončení“. Letnej 

prípadovej štúdie sa zúčastnilo 15 študentov z krajín: Kamerun, Uganda, India, Maroko, 

Holandsko, Albánsko, Španielsko, Ekvádor, Kolumbia, Ghana, Bangladéš, Taliansko, Kanada. 

Absolventi ukončili kurz certifikátom.  

Pre 15 študentov 1. ročníka inžinierskeho stupňa štúdia a doktorandov  zorganizovala Katedra 

verejnej správy Letnú školu samosprávy 2014, ktorej cieľom bolo sprostredkovať praktické 

skúsenosti obcí so strategickým plánovaním v obci,  programovým rozpočtovaním a 

marketingovým prístupom k manažmentu obcí. Študenti získali po absolvovaní kurzu certifikát 

o účasti na letnej škole. 

  

8. Organizačné a materiálne zabezpečenie vzdelávacieho procesu 
 

Fakulta  v akademickom roku 2013/2014 zabezpečovala výučbu v priestoroch hlavného 

areálu SPU, v Kongresovom centre A. Bernoláka, na Farskej a Mariánskej ulici. Technická 



vybavenosť priestorov cvičební a posluchární je vyhovujúca. V priebehu roku 2013/2014 sa 

inovovalo technické vybavenie prednáškových miestností v hlavnom areáli univerzity. Všetky 

cvičebne sú na fakulte vybavené multimediálnymi prístrojmi (dataprojektor). Vo vybraných 

cvičebniach sú k dispozícii multimediálna tabuľa, počítače a notebooky. Cvičebne vybavené PC 

bude nevyhnutné modernizovať.  

Problémom organizačného a materiálneho zabezpečenia výučby na FEŠRR zostáva 

heterogénna priestorová lokalizácia výučbových priestorov (časová náročnosť na presun 

pedagógov a študentov na výučbu).  

 

8.1 Zabezpečenie predmetov študijnou literatúrou 
  

V akademickom roku 2013/2014 bolo vydaných 5 nových titulov študijnej literatúry, ktorých  

autormi alebo spoluautormi sú učitelia FEŠRR (Tabuľka 14 v prílohe).  

V ak. roku 2013/2014 klesol počet vydaných titulov študijnej literatúry na 1/3 v porovnaní 

s predchádzajúcim ak. rokom. Ide o vôbec najnižší počet vydaných publikácií - študijnej 

literatúry pedagógmi fakulty od ak. roku 2008/2009.  Aj v porovnaní s ostatnými fakultami SPU 

je  publikačná aktivita na fakulte v oblasti študijnej literatúry veľmi slabá.  

 

8.2 Sociálne podmienky študentov 
 

      Ku kvalite života študentov FEŠRR prispievajú aj podmienky ich ubytovania, spoločenské 

prostredie, sociálne štipendiá a pôžičky.  V ak. roku 2013/2014 vyplatila študentom fakulta 581 

sociálnych štipendií (mesačne priemerne 48 študentom) v celkovej výške 124975 €.  

  

     V zmysle Vyhlášky č. 453 (Zbierka zákonov č. 453/2005) bolo v ak. roku 2013/2014 z 

dotácie MŠ SR vyplatené  motivačné štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností 

68 študentom dennej formy štúdia,  v celkovej sume 22870 € (v priemere 336 EUR/študent).  

Za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo 

športovej činnosti bolo vyplatené študentom fakulty motivačné štipendium v celkovej výške 

2000 EUR. Prehľad o vyplatenom  motivačnom štipendiu vidieť z Tabuľky 15 v prílohe.  

Zo štipendijného fondu FEŠRR, ktorý si tvorí fakulta z vlastných zdrojov bolo v akad. roku  

2013/2014 vyplatené štipendium za študijné výsledky, vedeckú činnosť na katedrách fakulty 

a príkladný občiansky postoj študenta  v celkovej výške 3705 €. 

  

9. Silné a slabé stránky fakulty v oblasti vzdelávania  
 

Silné stránky 

 úspešnosť v internacionalizácii vzdelávania: 

 zabezpečenie výučby na 1. stupni štúdia v študijnom programe EÚ a na 2.stupni 

štúdia   v študijnom programe  VK v kombinácii slovenského a anglického jazyka,   

 úspešnosť v medzinárodných vzdelávacích projektoch,  

 spolupráca fakulty s celým radom zahraničných univerzít a účasť fakulty v štyroch 

medzinárodných konzorciách, 

 inovácia študijných programov predložených v rámci komplexnej akreditácie, 

 zavádzanie nástrojov pre hodnotenie kvality vzdelávania na fakulte (zriadenie FRK, 

zavádzanie hodnotenie vzdelávania podľa noriem a smerníc na zabezpečovanie kvality 

vysokoškolského vzdelávania v Európskom priestore),  

 zapájanie sa študentov do študentskej vedeckej aktivity na národnej úrovni, 

 zapojenie sa FEŠRR do aktivít ďalšieho vzdelávania na SPU (študijný program Verejná 

správa a Vidiecka univerzita tretieho veku), 

 tradícia organizovania letných škôl na fakulte a pozitívna odozva na ich úroveň, 

 záujem pedagógov fakulty o odborný rast,  

 zlepšenie kvalifikačnej štruktúry pedagógov na fakulte (rast počtu profesorov, zníženie počtu 

odborných asistentov bez PhD. ), 



 rast intenzity publikačnej aktivity doktorandov na fakulte. 

 

Slabé stránky 

 pokračujúci pokles počtu uchádzačov o štúdium na 1.stupni štúdia, osobitne o externú 

formu štúdia, 

 klesajúci počet uchádzačov o inžinierske štúdium, 

 zhoršenie dosiahnutých študijných výsledkov študentov a rast počtu študentov, ktorí 

zanechali štúdium,  

 klesajúci záujem o študentskú vedeckú činnosť na fakulte, 

 nezáujem študentov o hodnotenie kvality vzdelávacieho procesu, 

 fakulta zatiaľ nemá priznané práva na habilitáciu docentov a inauguráciu profesorov, 

 pozastavenie práva uskutočňovať študijný program IRV v 3. stupni štúdia, 

 pretrvávajúca  nedostatočná kvalifikačná štruktúra zamestnancov, najmä u docentov,  

 slabá aktivita pedagógov pri publikovaní študijnej literatúry. 

 

Príležitosti 

 rozširovanie spolupráce fakulty s praxou pri realizácii odborných exkurzií a praxí 

študentov,  

 zintenzívnenie cielenej propagácie študijných programov na stredných školách na 

Slovensku a v zahraničí, 

 rozširovanie partnerskej spolupráce s domácimi a zahraničnými univerzitami v oblasti 

vzdelávacích aktivít (mobility, ŠVČ), 

 zapájanie sa fakulty do aktivít celoživotného vzdelávania, 

 zapájanie pracovníkov fakulty do projektovej činnosti a získanie doplnkových zdrojov 

financovania pre vzdelávacie a výskumné aktivity. 

 

Ohrozenia 

 nepriaznivý demografický vývoj, ktorého dôsledkom je pokles počtu absolventov 

stredných škôl, 

 relatívne vysoká miera nezamestnanosti v SR (v auguste  2014 dosiahla 12,56 %), na 

ktorej sa podieľajú absolventi stredných a vysokých škôl, 

 rast konkurencie zo strany poskytovateľov vysokoškolského vzdelania najmä 

v ekonomických odboroch,  

 časť absolventov stredných škôl uprednostňuje štúdium v zahraničí (najmä Česko), 

 podfinancovanie vysokoškolského vzdelávania a výskumu zo strany štátu. 

 

10. Záver (Opatrenia pre ďalší akademický rok) 

 

1. Po splnení podmienok sa uchádzať o priznanie práv habilitačných a inauguračných 

konaní. 

Termín: 2016 

Zodpovední: poverení garanti študijných programov. 

 

2. Stabilizovať personálne zabezpečenie vzdelávacieho procesu na FEŠRR podporovaním 

odborného rastu učiteľov pre získavanie vedeckých a vedeckopedagogických hodností ako i 

výchovou mladých učiteľov. 

Termín: trvale 

Zodpovední: dekan fakulty 

 

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

v jazyku anglickom. 

Termín: trvale 



Zodpovední:  dekan fakulty 

 

4. Venovať sústavnú pozornosť kvalite vzdelávacieho procesu na fakulte  a pokračovať 

v rozvíjaní a zavádzaní systému priameho merania a overovania kvality v študijných 

programoch zabezpečovaných na fakulte.  

Termín: trvale 

Zodpovední: dekan fakulty, fakultná rada kvality  

 

5. Do systému priameho merania a overovania kvality vzdelávania zainteresovať všetkých 

pracovníkov a študentov. 

Termín: trvale 

Zodpovední: fakultná rada kvality  

 

6. Formou dotazníkového prieskumu hodnotiť uplatnenie absolventov a spokojnosť 

zainteresovaných strán po nástupe do praxe.  

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

Zodpovední: prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť  

 

7. 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 

Zodpovední: edičná komisia 

 

8. Dopracovať spôsob hodnotenia predmetov /obsahová náplň, prípadné prekryvy, 

inovácie/ učebného plánu študijných programov a realizovať ho periodicky jedenkrát za 

dva akademické roky.  

Termín: každé dva roky ku dňu 31. augusta 

Zodpovední: garanti študijných programov 

 

9. Zabezpečovať naďalej finančné prostriedky z dotačných aj mimo dotačných zdrojov, 

prípravou vedeckých, vzdelávacích a rozvojových projektov tak, aby bolo možné aj 

naďalej modernizovať vzdelávací proces. 

Termín: trvale 

Zodpovední: dekan fakulty, prodekan pre rozvoj fakulty, pedagógovia 

 

10. Vypracovať nové kritériá pre samohodnotenie pracovísk s cieľom skvalitniť ich 

pedagogickú a vedecko-výskumnú činnosť v interakcii s činnosťou fakulty. 

Termín: 31.1.2015 

Zodpovední: dekan fakulty 

 

11. Po splnení personálnych podmienok, predložiť na akreditáciu študijný program 

v študijnom odbore 3.3.5 Verejná správa a regionálny rozvoj v anglickom jazyku 

Termín:  2016 

Zodpovední: prodekan pre zahraničné vzťahy, prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť 

a prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a výchovu doktorandov 

 

12. Zvýšiť počet predmetov ponúkaných v anglickom jazyku aj na študijnom programe 

Environmentálne manažérstvo. 

Termín: 31.08.2015 

Zodpovední: poverený garant študijného programu, prodekan pre zahraničné vzťahy, 

pedagógovia zabezpečujúci výučbu predmetov na študijnom programe Environmentálne 

manažérstvo 

 



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

študentov. 

Termín: trvale 

Zodpovední: dekan fakulty, prodekan pre rozvoj, prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť, 

komisie FRK pre študijné odbory. 

 

14.  Posilniť cielenú propagáciu možností štúdia na fakulte. 

Termín: trvale  

Zodpovední: prodekan pre rozvoj, prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť, prodekan pre 

zahraničné vzťahy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabuľka 1 Prehľad akreditovaných  študijných programov FEŠRR v akad. roku 2013/2014 

 

Študijný program Študijný odbor Stupeň 

štúdia 

Forma štúdia Štandardná 

dĺžka 

štúdia 

Akad.titul  Garant, resp. spolugarant ŠP 

Európske 

rozvojové 

programy 

3.3.5. 

Verejná správa 

a regionálny 

rozvoj 

I. 
denná aj 

externá 
3 Bc. 

garant: 

prof.JUDr.A.Bandlerová,PhD.  

Regionálny rozvoj I. 
denná aj 

externá 
3 Bc. 

garant: 

doc.Ing.M.Fáziková,CSc. 

Manažment 

rozvoja vidieckej 

krajiny a 

vidieckeho turizmu 

I. 
denná aj 

externá 
3 Bc. 

garant: 

prof.JUDr.Eleonóra 

Marišová,PhD. 

Manažment 

rozvoja vidieckej 

krajiny a 

vidieckeho turizmu 

II. 
denná aj 

externá 
2 Ing. 

garant: 

prof.JUDr.A.Bandlerová,PhD. 

Integrovaný rozvoj 

vidieka 
III. 

denná aj 

externá 

3 

5 
PhD. 

garant: 

prof.JUDr.A.Bandlerová,PhD. 

Environmentálne 

manažérstvo 

 

4.3.3. 

Environmentál

ny manažment 

I. 
denná aj 

externá 
3 Bc. 

garant: 

prof.RNDr.P. Eliáš,CSc. 

Environmentálne 

manažérstvo  
II. 

denná aj 

externá 
2 Ing. 

garant: 

prof.RNDr.P. Eliáš,CSc. 

 

Environmentálny 

manažment 
III. 

denná aj 

externá 

3 

5 
PhD. 

garant: 

prof.RNDr.P. Eliáš,CSc. 

 

 

 

Tabuľka 2  

Prehľad  o počtoch zapísaných študentov na fakultách SPU v Nitre v akad. roku 2013/2014  

 (k 31.10.2013) 

Fakulta 

Denná forma štúdia 2013/2014 Externá forma štúdia 2013/2014 spolu I.a 

II. 

stupeň 

štúdia 

(DF+EF) 

I. stupeň II. stupeň 

S
p

o
lu

 

I. stupeň II. stupeň 

S
p

o
lu

 

I II III I II I II III I II 

 FAPZ 448 302 244 284 253 1531 105 73 60 68 70 376 1907 

 FBP 247 149 114 161 125 796 45 25 33 57 33 193 989 

 FEM 444 405 304 312 250 1715 72 85 62 89 92 400 2115 

 FEŠRR 178 126 152 127 138 721 33 25 52 58 74 242 963 

 FZKI 205 173 196 154 94 822 35 27 34 37 24 157 979 

 TF  358 271 199 200 176 1204 97 93 70 104 139 503 1707 

 SPU 1880 1426 1209 1238 1036 6789 387 328 311 413 432 1871 8660 

 

 



Tabuľka 2 a) 

Prehľad o počtoch zapísaných študentov  v jednotlivých stupňoch 

a formách štúdia na FEŠRR v akad. roku 2013/2014   

Bakalárske štúdium Inžinierske štúdium 
Doktorandské 

štúdium 

  

Spolu 

Denná 

forma 

Externá 

forma 

Denná 

forma 

Externá 

forma 

Denná 

forma 

Externá 

forma 
 DF+EF 

456 110 265 132 18  14 995 

 

Tabuľka 2 b) 

Prehľad o krajine pôvodu zahraničných študentov študujúcich na FEŠRR v ak. roku 2013/2014 

Krajina pôvodu 

Počet zahraničných študentov 

stupeň štúdia 

Spolu 

  

Bc. Ing. PhD. 

DŠ EŠ DŠ EŠ DŠ EŠ 

Srbská republika 5    1  6 

Česká republika 1 3    1 5 

Macedónsko 1      1 

Filipínska republika 1      1 

Republika 

Uzbekistan     1  1 

Spolu 8 3 0 0 2 1 14 

 

Tabuľka 3  

Prehľad o úspešnosti štúdia na FEŠRR v ak. roku 2013/2014 – denná forma štúdia  

Rok 

štúdia 

Počet 

študentov 

zapísaných 

v ak. roku 

2013/2014 

vykonali 

všetky 

skúšky 

% 

prenášajú 

si 

predmety  

v hodnote  

≤ 12 

kreditov 

% 

prenášajú 

si 

predmety  

v hodnote  

> 12 

kreditov 

% 

Úbytok 

ostat- 

ní* 
% 

I. 178 62 34,8 57 32,1 26 14,6 33 18,5 

II. 126 67 53,2 31 24,6 13 10,3 15 11,9 

III. 152 142 93,4 4 2,6 0 0 6 4,0 

I. /II.st. 127 111 87,4 11 8,7 2 1,6 3 2,4 

II./II.st. 138 125 90,6 8 5,8 0 0 5 3,6 

Spolu 721 507 70,3 111 15,4 41 5,7 62 8,6 

*študenti, ktorí štúdium zanechali, prerušili alebo boli vylúčení 

 

Tabuľka 3a) 

Prehľad o úspešnosti štúdia na FEŠRR v ak. roku 2013/2014 – externá forma 

Rok 

štúdia 

Počet 

študentov 

zapísaných 

v ak. roku 

2013/2014 

vykonali 

všetky 

skúšky 

% 

prenášajú 

si 

predmety  

v hodnote  

≤ 12 

kreditov 

% 

prenášajú 

si 

predmety  

v hodnote  

> 12 

kreditov 

% 

Úbytok 

ostat- 

ní* 
% 



I. 33 5 15,2 5 15,2 5 15,2 18 54,5 

II. 25 10 40,0 7 28,0 2 8,0 6 24,0 

III. 52 42 80,8 6 11,5 0 0,0 4 7,7 

I. /II.st. 58 48 82,8 5 8, 3 5,2 2 3,4 

II./II.st. 74 62 83,8 9 12,2 0 0,0 3 4,1 

Spolu 242 167 69,0 32 13,2 10 4,1 33 13,6 

*študenti, ktorí štúdium zanechali, prerušili alebo boli vylúčení 

 

Tabuľka 3b) 

Dosiahnutý vážený študijný priemer a index opakovania študentov FEŠRR v ak. roku 2013/2014 

(podľa ročníkov a stupňa štúdia) 

Stupeň Ročník Počet štúdií Vážený študijný priemer 

Index opakovania 

skúšky 

Bakalársky 

1 202 2,83 1,84 

2 152 2,47 1,56 

3 208 2,03 1,26 

Inžiniersky 

1 183 2,06 1,32 

2 214 2,13 1,25 

 

Tabuľka 4 

Prehľad o počte a zameraniach študentských vedeckých prác podľa študijných programov v ak. 

roku 2013/14 

Sekcie 
Prihlásení študenti 

Počet prác 

I. stupeň 

štúdia 

II. stupeň 

štúdia 

III. stupeň  

štúdia 

Verejná správa a regionálny rozvoj  

9 1 8   

Životné prostredie a udržateľný rozvoj 7 1 6   

European union, Public Administration and Law 4   4   

Mladá veda - Sociálne, ekonomické, 

environmentálne a právne aspekty v rozvoji 

regiónov 

10     10 

SPOLU 30 2 18 10 

 

Tabuľka 5  

Mobility študentov  - vyslaní študenti FEŠRR v rámci programu  ERASMUS  v akademickom  

roku 2013/2014 

Štát 

Univerzita Počet 

študentov študijné pobyty 

Česká republika Česká zěmědelská univerzita v Praze 1 

Írsko University College Cork 1 

Nemecko Georg-August-Universitat Gottingen 1 

Rakúsko BOKU 1 

Slovinsko Universoty of Primorska 3 

Španielsko Universidad de Valladolid 1 



Taliansko Univerita Degli Studi di Bari 2 

Turecko Ege University 1 

Spolu 11 

 

Tabuľka 5a) 

Mobility študentov  - vyslaní študenti FEŠRR – v rámci iných medzinárodných programoch 

(Erasmus Mundus – Eranet, EURUS, SCIEX) a v rámci bilaterálnej spolupráce v akademickom 

roku 2013/2014 

Štát 

Univerzita Počet 

študentov študijné pobyty/stáže/exkurzie 

Ruská federácia South Ural State University 1 

Ruská federácia 

Russian State hydrometeorological 

University 1 

Švajčiarsko University of Bern 1 

Kanada CCNB, New Brunswick 2 

Rakúsko  1 

Spolu 6 

 

Tabuľka 5b) 

Mobility študentov  - vyslaní študenti FEŠRR – účasť doktorandov na medzinárodných 

konferenciách a kolokviách v akademickom roku 2013/2014 

Štát 

Univerzita Počet 

študentov medzin. konferencia/kolokvium 

Česká republika Mendel University in Brno 1 

Česká republika Centrum Veronika 1 

Česká republika Masarykova univerzita 2 

Spolu 4 

 

Tabuľka 5 c) 

Mobility študentov  - vyslaní študenti FEŠRR v rámci programu  ERASMUS - IP     ,,Eco-

agritourism“ v akademickom roku 2013/2014 

Štát 

Univerzita Počet 

študentov študijný pobyt - IP 

Česká republika Mendel University in Brno 3 

Spolu 3 

 

Tabuľka 5 d) 

Mobility študentov – vyslaní študenti FEŠRR v rámci Programu Baltickej univerzity ,,BUP“ 

v akademickom roku 2013/2014 

Štát 

Univerzita 

Meno BUP 

Nemecko Baltická univerzita 2 

Litva Baltická univerzita 4 

Poľsko Baltická univerzita 2 

Spolu  8 

 

Tabuľka 5 e) 

Mobility študentov  - vyslaní študenti FEŠRR v rámci programu  CEEPUS v akademickom roku 

2013/2014 

Štát Univerzita Počet 



krátkodobé pobyty  študentov 

Česko University of Pardubice 1 

Chorvátsko University of Zagreb 1 

Poľsko Warsaw University of Life Sciences 1 

Rakúsko BOKU 5 

Slovinsko University of Primorska 1 

Spolu 9 

 

Tabuľka 5 f) 

Mobility študentov SPU – vyslaní študenti FEŠRR na praktickú stáž Erasmus v akademickom  

roku 2013/2014 

Štát  Organizácia 

Počet 

študentov 

Česká republika 

Mendelova univerzita Brno 2 

UNIFER 1 

Veľká Británia 

British International School - Marketing 

Department 1 

Malta Genista Research Foundation 5 

Sardínia Mine Vaganti NGO 1 

Spolu 10 

 

 

Tabuľka 5 g) 

Mobility študentov zo zahraničia v  rámci programu ERASMUS, Erasmus Mundus - CASIA, 

CEEPUS, IVF a bilaterálnej spolupráce v akademickom  roku 2013/2014 

Štát Univerzita Program Počet študentov 

Poľsko 

Siedlce University of Natural Sciences and 

Humanities Erasmus 

3 

Španielsko University of Almeria Erasmus 

4 

Lotyšsko University of Latvia Erasmus 

1 

Turecko Bozok University Erasmus 

1 

Kazachstan Kazakh National Agrarian University CASIA 

1 

Kazachstan A. Baitursynov Kostanay State University CASIA 

1 

Tadžikistan 

Tajik Agrarian University named after SH. 

Shotemur CASIA 

2 

Kazachstan Kazakh national Agrarian University, Almaty CASIA 

1 

Kirgizsko 

Kyrgyz State University of Constructtion, 

Transport and Architecture, Biskek CASIA 

1 

Kirgizsko Kyrgyz State Technichal University CASIA 

1 



Kirgizsko Kyrgyz – Russian Slavic University CASIA 

1 

Kanada 

Collège communautaire du Nouveau-

Brunswick 

Bilaterálna 

spolupráca 

3 

Česká 

republika Univerzita v Českých Budějoviciach 

Bilaterálna 

spolupráca 

1 

Srbsko SINGIDUNUM University IVF 
26 

SPOLU 47 

 

Tabuľka 5 h) 

Mobility študentov zo zahraničia v rámci IMRD – Case study v akademickom roku 2013/2014 

Krajina 

 

Počet prijatých študentov 

Kolumbia 1 

Ekvádor 2 

Kamerun 1 

Uganda 1 

India 1 

Španielsko 2 

Maroko 
1 

Holandsko 1 

Ghana 
1 

Albánsko 
1 

Bangladéš 1 

Taliansko 1 

Kanada 1 

Spolu 15 

  

Tabuľka 6 

Mobility pedagógov FEŠRR v zahraničí  - prednáškové pobyty v akademickom  roku 2013/2014 

Krajina Inštitúcia Program 

 

Počet pedagógov 

Fínsko 

Karelia university of Applied 

Sciences Erasmus 1 

Srbsko University of Novi Sad CEEPUS 

1 

Maďarsko ZMOS - Maďarsko bilaterálna spolupráca 2 

Česká republika 

Vysoká škola regionálneho 

rozvoja Erasmus 

2 

Poľsko 

University College of 

Tourism amd Ecology Erasmus 

1 

Srbsko Univerista SINGIDUNUM IVF 1 

Maďarsko University of West Hungary CEEPUS 1 

Poľsko 

Warsaw School of 

Economics CEEPUS 

1 

Česko University of Pardubice CEEPUS 
1 

Poľsko SGGW, Varšava CEEPUS 1 

Viedeň BOKU CEEPUS 1 

Slovinsko University of Primorska CEEPUS 1 



Poľsko Baltická Univerztźita 

Program Baltickej 

Univerzity 

1 

Česko Mendelova Univerzita v Brne IP Erasmus 1 

Portugalsko Univerzita Terceira Erasmus 1 

Spolu 17 

 

Tabuľka 6 a) 

Výberové prednášky zahraničných pedagógov v akademickom roku 2013/2014 

Univerzita Štát Počet pedagógov Jazyk 

CCNB Kanada 1 Anglický 

Unieversity of Belgrade Srbsko 1 Anglický 

University of West Hungary Maďarsko 1 Anglický 

Warsaw University of Life Sciences Poľsko 2 Anglický 

Szent István University Maďarsko 2 Anglický 

Vysoká škola regionálneho rozvoja Česká republika 1 Česky 

Warsaw University of Life Sciences Poľsko 1 Anglický 

Vysoká škola polytechnická Jihlava Česká republika 1 Český 

University of Bari Taliansko 1 Anglický 

Univerzita v Českých Budejoviciach Česká republika 1 Anglický 

Pope John Paul II. State school of 

Higher Education in Biala Podlaska Poľsko 3 Anglický 

Spolu 15  

 

Tabuľka 7 

Pedagógovia FEŠRR, ktorí zabezpečili v akademickom  roku 2013/2014 v cudzom jazyku 

kompletnú výučbu celého predmetu pre študentov FEŠRR 

Meno pedagóga Predmet Jazyk 

doc. Ing. Pavol Schwarcz, PhD. Cohesion Policy, Agricultural System of the EU Anglický  

Ing. Ľubica Rumanovská, PhD. 

European Union, European Development 

Programs in Agriculture, Economic Integration in 

the EU 

anglický 

Ing. Milan Fiľa, PhD. European Union anglický 

Ing. Ivan Takáč, PhD. Project Management anglický 

Ing. Marián Kováčik, PhD. 
Cohesion Policy, Agricultural System of the EU, 

Social communication and protocol in IR II. 
anglický 

doc. Ing. Alexander Fehér, PhD. Natural Resources, Exploitation and Preservation anglický 

Ing. Pavol Otepka, PhD. Sustainable Development anglický 

Ing. Martin Hauptvogl, PhD. 
Geographical Information Systems in RD, 

Economic Geography 
anglický 

prof. Ing. Dušan Húska, PhD. History of European Agriculture anglický 

Ing. Monika Gubáňová, PhD. Theory of Management and Organisation of P.A. anglický 

Ing. Maroš Valach, PhD. Self Government Economics and Finance anglický 

Ing. Monika Bumbalová, PhD. 
Management and marketing of local self-

governments 
anglický 

Ing. Michal Cifranič, PhD. Economics and Management of Public Services anglický 

Ing. Marcela Chreneková, PhD. Composition and Management of Projects anglický 

Ing. Martin Mariš, PhD. 
Regional Economy and Policy , 

Economics of Terrritorial Development 
anglický 



Ing. Ľubica Majstríková Rural Tourism anglický 

doc. JUDr. Eleonóra Marišová, 

PhD. 
Administrative Law, International Law anglický 

Ing. Lucia Grešová Administrative Law anglický 

Ing. Tomaš Malatinec International Law anglický 

JUDr. Lucia Palšová, PhD. 
Basics of Law, EU Environmental Policy, 

Environmental Law 
anglický 

Mgr. PhDr. Barbara Pavlíková, 

PhD. 
Basics of Law, EU legislation anglický 

 

Tabuľka7 a) 

Pedagógovia FEŠRR, ktorí zabezpečili v akademickom roku 2013/2014 v cudzom jazyku 

kompletnú výučbu celého predmetu pre študentov pre zahraničných študentov a pre študentov 

iných fakúlt 

Meno pedagóga Predmet Jazyk 

doc. JUDr. Eleonóra Marišová, 

PhD. 

 

International Law anglický 

Mgr. PhDr. Barbara Pavlíková, 

PhD. 
International Law anglický 

Ing. Martin Hauptvogl, PhD. Peoples of The Baltic-culture, societes, politics anglický 

doc. Ing. Loreta Schwarczová, 

PhD. 

Public communication anglický 

 

Tabuľka 8 

 Medzinárodné vzdelávacie projekty riešené na FEŠRR v akademickom roku 2013/2014 

P.č.  Názov projektu Ćíslo projektu 
Názov 

programu 

Zodpovedný 

riešiteľ za SPU 

v Nitre 

(FEŠRR) 

1 

International Master of Science in 

Rural Development 

2010-0114-R04-

018/001,184/2010/SPU 

Erasmus 

Mundus 

prof. JUDr. 

Anna 

Bandlerová, 

PhD. 

2 

CASIA-geographical window-

Lot9 Central Asia 

194139-EM-1-2010-1-NL-

ERA Mundus-

EMA21,376/2011/SPU 

Erasmus 

Mundus 

doc. Ing. Loreta 

Schwarczová, 

PhD. 

3 

Vzdelávanie jednotlivcov 

prostredníctvom mobilít z 

Uzbeckej republiky do EÚ 

545730-EM-1-2013-1-NL-

ERA MUNDUS-EMA21 

Erasmus 

Mundus 

Ing. Norbert 

Floriš 

4 

Transatlantic empowering the 

skills, knowledge and knowhow in 

teaching and learning bio energy 

entrepreneurship 

2010-2649/001-001-CPT EU-

CAN TEP EU-Canada 

doc. JUDr. 

Eleonóra 

Marišová, PhD. 

5 

Learning EU at Schools: 

"European Integration in Slovak 

Schools" 

357581-LLP-2011-SK-AJM-

ICS Jean Monet 

Ing. Ľubica 

Rumanovská, 

PhD. 



6 

Pôdna politika EU  - Cesta k 

udržateľnej Európe 

542600-LLP-1-2013-1-AJM-

PO 

Jean Monet - 

Centrum 

Excelentnosti 

prof. JUDr. 

Anna 

Bandlerová, 

PhD. 

7 Agrárne právo EÚ 

200123-LLP-1-2011-1-SK-

AJM-CH Jean Monet - 

Chair 

prof. JUDr. 

Anna 

Bandlerová, 

PhD. 

8 

Jean Monnet Module: "European 

Union Business Law" 175785-LLP-1-SK-AJM-MO 

Jean Monet - 

Modul 

JUDr. Ing. 

Jarmila 

Lazíková, PhD. 

9 

Nové európske štandardy v 

kontexte reformovanej Spoločnej 

poľnohospodárskej politiky EÚ 

2012-1-SK1-LEO05-

04199,384/2012/SPU 

Leonardo da 

Vinci 

prof. Ing. Pavol 

Schwarcz, PhD. 

10 

Strengthening the Lifelong 

Learning in Environmental 

Sciences in Russia 

530397-Tempus-1-2012-1-

SK-

TEMPUS_SMHES,396/2012 Tempus 

doc. JUDr. 

Eleonóra 

Marišová, PhD. 

11 

Public Health Learning and 

Teaching in teh Uzbek Republic 

544445-TEMPUS-1-2013-1-

IT-TEMPUS-SMHES Tempus 

prof. Ing. Pavol 

Schwarcz, PhD. 

12 

TRIVE -  ESF, OP Vzdelávanie: 

Rozvoj medzinárodnej spolupráce 

za účelom transferu 

a implementácie výsledkov 

výskumu a vývoja do 

vzdelávacích programov. 26110230085 

ESF, OP 

Vzdelávanie 

prof. JUDr. 

Anna 

Bandlerová, 

PhD. 

13 Program baltickej univerzity 501/2013/SPU 

Program 

baltickej 

univerzity 

doc. Ing. 

Alexander 

fehér, PhD. 

14 

EU Korea Agricultural, Food, and 

Resource Economics Experts 

Building Project - Double degree 

project v procese kontraktácie 

EU- Partner 

Countries 

Australia, 

japan, New 

Zealand and 

teh Republic 

of Korea 

prof. JUDr. 

Anna 

Bandlerová, 

PhD. 

 

 

Tabuľka 9 

Počet študentov, ktorí v ak. roku 2013/2014 absolvovali odbornú exkurziu a odbornú prax 

Študijný program Odborná exkurzia Odborná prax 
Denná forma 

štúdia 

Externá 

forma štúdia 

Denná forma 

štúdia 

Externá 

forma štúdia 

Európske rozvojové programy  30 (1) - - - 

Regionálny rozvoj  25 13 - - 

Manažment rozvoja vidieckej krajiny 

a vidieckeho turizmu  

38 (1) 14 96 (1) 41 

Environmentálne manažérstvo  17 - 25 (5) 11 

Spolu 110 (2) 27 121(6) 52 

Spolu 137+ (2) = 139 173 + (6) = 179 

* V zátvorkách je uvedený počet študentov, ktorí absolvovali odbornú prax v zahraničí  

 



 Tabuľka 10 

Štátne skúšky absolventov denného a externého bakalárskeho štúdia v akademickom roku 

2013/2014 

   Fakulta 
Počet zúčastnených 

Prospeli 
Z toho prospeli Pokračovanie v štúdiu 

na ŠS s vyznamenaním Ing. 

 FEŠRR 184 184* 1 150 (81,5%) 

*Údaj zahŕňa aj študentov, ktorí s zúčastnili štátnej skúšky opakovane v ak. roku 2013/2014 

 

 

Tabuľka 10 a) 

Štátne skúšky absolventov denného a externého inžinierskeho štúdia v akademickom roku 

2013/2014 

   Fakulta 
Počet zúčastnených 

Prospeli 
Z toho prospeli Pokračovanie v štúdiu 

na ŠS s vyznamenaním PhD. 

 FEŠRR 193 187 9 2* 

*študenti pokračujú v štúdiu na FEM 

 

Tabuľka 11  

Prijímacie konanie pre akademický rok 2014/15 na I. stupeň štúdia v dennej a externej forme 

štúdia 

Prijímacie konanie ak. roku 2014/15 - I. stupeň štúdia (denná forma) 

ŠP 
počet uchádzačov o 

štúdium 

počet zúčastnených 

uchádzačov 
% účasť na PS 

Počet  zapísaných 

novoprijatých študentov 

EÚ 88 72 81,8 41 

RR 68 57 83,8 38 

VK 106 92 86,7 56 

EM 41 29 70,7 20 

Spolu 303 250 82,5 155 

Prijímacie konanie pre ak. rok 2014/15 - I. stupeň štúdia (externá  forma) 

ŠP 
počet uchádzačov o 

štúdium 

počet zúčastnených 

uchádzačov 
% účasť na PS 

počet zapísaných 

študentov novoprijatých 

EÚ 5 1 20,0 0 

RR 7 5 71,4 0 

VK 17 16 94,1 20 

EM 5 2 40,0 0 

Spolu 34 24 70,5 20 

 

 

Tabuľka 11 a) 

Prijímacie konanie pre  akademický  rok 2014/15 na inžinierskom  stupni štúdia v  

dennej a externej forme štúdia (podľa študijných programov)  

 

Prijímacie konanie pre  akademický  rok 2014/15 na inžinierskom  stupni štúdia v  

dennej forme štúdia (podľa študijných programov)  

 

Študijný program 

Počet prihlásených 

uchádzačov 

Počet zapísaných 

študentov  

Manažment rozvoja 

vidieckej krajiny 

a vidieckeho turizmu 

 

118 

 

93 

Environmentálne   



manažérstvo 38 35 

Spolu 156 128 

 

Prijímacie konanie pre  akademický  rok 2014/15 na inžinierskom  stupni štúdia  

v externej forme štúdia 

Študijný program Počet prihlásených 

uchádzačov 

Počet zapísaných 

študentov 

Manažment rozvoja 

vidieckej krajiny 

a vidieckeho turizmu 

 

46 

 

40 

Environmentálne 

manažérstvo 

 

16 

 

16 

Spolu 62 56 

 
Tabuľka 11 b) 

 Prijímacie konanie pre akademický rok 2014/2015 na doktorandskom stupni štúdia  

v dennej a externej forme štúdia 

Študijný program Počet prihlásených 

uchádzačov 

Počet zapísaných 

uchádzačov 

Denná forma štúdia 

Environmentálny 

manažment 

3 2 

Externá forma štúdia 

Environmentálny 

manažment 

0 0 

Spolu DŠ+EŠ 

 

3 2 

 

 

Tabuľka 12 

Počet učiteľov a ich kvalifikačná štruktúra údaje k 31.10.2013 

Učitelia na plný úväzok (skrátený do 1/3) 
       

             

Fak 

Profesori Docenti Odborní asistenti Asistenti 
Lek- 

tor 

Učitelia  

spolu DrSc 
CSc. 

/PhD./  
Spolu DrSc 

CSc. 

/PhD./  

Spolu  CSc. 

/PhD./  

Bez  
Spolu  Spolu  

Fyzicky ved.hod. 

 FAPZ 1 16 17 0 36 36 54 0 54 0 0 107 

 FBP 3 8 11 0 16 16 34 0 34 0 0 61 

 FEM 0 7 7 0 20 20 62 9 71 0 0 98 

 FEŠRR 0 7 7 0 7 7 23 1 24 0 0 38 

 FZKI 3 6 9 0 12 12 35 0 35 0 0 56 

 TF 0 7 7 0 21 21 43 0 43 0 0 71 

 SPU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 

Spolu 7 51 58 0 112 112 251 10 261 0 5 436 

 

Tabuľka 12 a) 
           Učitelia na skrátený úväzok (menší  ako 2/3) 

      

Fak 

Profesori Docenti Odborní asistenti Asistenti 
Lek- 

tor 

Učitelia  

spolu DrSc 
CSc. 

/PhD./  
Spolu DrSc 

CSc. 

/PhD./  

Spolu  CSc. 

/PhD./  

Bez  
Spolu  Spolu  

Fyzicky ved.hod. 

 FAPZ 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 

 FBP 0 1 1 0 0 0 3 0 3 0 0 4 

 FEM 0 1 1 0 1 1 4 2 6 0 0 8 

 FEŠRR 1 2 3 0 1 1 1 2 3 0 0 7 



 FZKI 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 

 TF 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2 

 SPU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Spolu 1 6 7 0 3 3 10 4 15 0 1 26 

 

Tabuľka 12 b) 
           Učitelia na plný a skrátený úväzok 

        

Fak 

Profesori Docenti Odborní asistenti Asistenti 
Lek- 

tor 

Učitelia  

spolu DrSc 
CSc. 

/PhD./  
Spolu DrSc 

CSc. 

/PhD./  

Spolu  CSc. 

/PhD./  

Bez  
Spolu  Spolu  

Fyzicky ved.hod. 

 FAPZ 1 17 18 0 37 37 54 0 54 0 0 109 

 FBP 3 9 12 0 16 16 37 0 37 0 0 65 

 FEM 0 8 8 0 21 21 66 11 77 0 0 106 

 FEŠRR 1 9 10 0 8 8 24 3 27 0 0 45 

 FZKI 3 6 9 0 12 12 37 0 37 0 0 58 

 TF 0 8 8 0 21 21 43 1 44 0 0 73 

 SPU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 

Spolu 8 57 65 0 115 115 261 15 276 0 6 462 
 

 

Tabuľka 12 c) 

Prehľad personálneho zabezpečenia vzdelávacieho procesu učiteľmi na plný a čiastočný úväzok  

na FEŠRR v akademických rokoch 2004/05 až 2013/14  

Rok Profesori Docenti Odborní asistenti Asisten

ti 

Hosť. 

Profesor 

Učitelia 

spolu DrSc. PhD. DrSc. PhD. PhD. Bez 

PhD 

2004/05 2 3 0 4 18 5 0 0 32 

2005/06 2 5 0 3 14 7 1 0 32 

2006/07 2 5 0 3 16 9 0 0 35 

2007/08 2 7 0 6 20 5 0 0 40 

2008/09 1 7 0 2 18 6 0 0 42 

2009/10 1 8 0 2 24 8 0 0 43 

2010/11 1 8 0 4  21 7 0 1 42 

2011/12 1 8 0 6 21 5 0 0 41 

2012/13 1 7 0 8 17 6 0 0 39 

2013/14 1 9 0 8 24 3 0 0 45 

 

Tabuľka 13  

Počty študentov doplňujúceho pedagogického štúdia (v dennej forme štúdia) v akad. roku 

2013/2014 podľa fakúlt 

Fakulta Počet študentov 

FAPZ 9 

FBP 7 

FEM 6 

FEŠRR 4 

FZKI 7 

TF 2 

Spolu 35 

 

 

Tabuľka 13 a) 

Počty poslucháčov vysokoškolskej pedagogiky v akad. rok 2013/2014 podľa fakúlt 

Fakulta Počet študentov  

FAPZ 7 



FBP 6 

FEM 8 

FEŠRR 3 

FZKI 4 

TF 7 

Spolu 35 

 

 

Tabuľka 13 b)  

Prehľad o počtoch poslucháčov  UTV v akad. roku 2013/2014 

Študijný program / stredisko Počet poslucháčov 

 záhradníctvo (Nitra, Žilina): 129 

 záhradná a krajinná architektúra (Nitra) 46 

 okrasné záhradníctvo (Trnava):  9 

 potraviny, výživa a zdravie (Nitra): 12 

 účtovníctvo (Nitra):  13 

 základy anglického jazyka (Nitra):  13 

 nemecký jazyk (Martin): 13 

 rodinné ekologické gazdovanie (Nitra):  10 

 človek a právo (Nitra): 14 

 verejná správa (Lučenec): 7 

Spolu 266 

 

 

Tabuľka 14 

Prehľad o počte vydaných titulov v akademickom roku 2013/14 

Druh publikácie Počet vydaných titulov 

Akademický rok 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/2013 2013/2014 

Učebné texty 5 3 2 2 2 0 

Monografie 1 4 3 6 2 3 

Vysokoškolská 

učebnica 

1 0 3 0 6 0 

Odborná literatúra 

a príručky 

2 2 2 2 5 2 

SPOLU 9 9 10 10 15 5 

Zdroj: VES, 2014 

 

Tabuľka 15  

Štipendiá pre študentov FEŠRR v akademickom roku 2013/2014  

Ukazovateľ Sociálne štipendium Motivačné štipendium 

Motivačné štipendiá  

za vynikajúce plnenie  

študijných povinností 

Motivačné štipendium 

za dosiahnutie 

vynikajúceho výsledku 

v oblasti štúdia, 

výskumu, vývoja,  

umeleckej alebo 

športovej činnosti 

Počet študentov priemerne  48,4 

študentov/mes. 

68 4 

Vyplatená čiastka za ak. 

rok (v EUR) 

12497,5 22870 2000 



 

Tabuľka 15 a)  

Sociálne štipendiá v ak. roku 2013/2014 

Me-

sia- 

ce 

FAPZ FBP FEM FEŠRR FZKI TF SPU 

Po- 

čet  

štip. 

Vypla- 

tená 

suma 

Po- 

čet  

štip. 

Vypla- 

tená 

suma 

Po- 

čet  

štip. 

Vypla- 

tená 

suma 

Po- 

čet  

štip. 

Vypla- 

tená 

suma 

Po- 

čet  

štip. 

Vypla- 

tená 

suma 

Po- 

čet  

štip. 

Vypla- 

tená 

suma 

Po- 

čet  

štip. 

Vypla- 

tená 

suma 

10 12 4990 7 2810 19 6660 19 6510 4 1660 0 0 61 22630 

11 141 65865 65 29045 100 46620 50 18165 52 23970 72 40725 480 224390 

12 173 44340 93 25575 141 40105 74 21740 77 21270 92 22805 650 175835 

1 182 35825 94 15930 156 30840 76 12650 86 19035 95 19300 689 133580 

2 160 28370 84 14170 143 24000 68 10465 79 13270 85 19570 619 109845 

3 163 30930 89 16870 145 25815 68 10865 82 15165 95 20310 642 119955 

4 165 30210 91 15860 146 25240 70 12150 84 16080 96 18585 652 118125 

5 174 35530 93 16780 157 33570 80 18670 88 16185 100 20345 692 141080 

6 138 28910 86 17760 147 27535 65 10290 93 18840 102 19835 631 123170 

7 6 1065 4 925 11 5695 7 2585 5 1110 2 445 35 11825 

8 5 985 2 400 8 5050 4 885 5 680 2 445 26 8445 

suma 1319 307020 708 156125 1173 271130 581 124975 655 147265 741 182365 5177 1188880 

  priemer za 10 mesiacov 

  132 30702 70,8 15612,5 117 27113 58,1 12497,5 65,5 14726,5 74,1 18236,5 518 118888 

  priemer za 12 mesiacov (september - august) 

  110 25585 59 13010,4 97,8 22594,2 48,4 10414,6 54,6 12272,1 61,8 15197,1 431 99073,3 

 

Tabuľka 16 

Publikačná činnosť doktorandov podľa fakúlt 

Počet publikácií doktorandov FAPZ FEM FBP FZKI TF FEŠRR SPU spolu 

2011 230 101 246 137 144 45 880 

2012 295 121 302 128 185 63 1003 

2013 222 89 301 139 155 72 966 

2014* 77 29 149 49 46 33 378 

* Údaje o publikačnej činnosti za rok 2014 nie sú konečné 

 

Tabuľka 16 a) 

Publikačná činnosť doktorandov FEŠRR pripadajúca na 1 doktoranda 

Počet publikácií doktorandov FEŠRR 

2011 1,73 

2012 1,75 

2013 2,25 

2014* 1,83 

*Údaje o publikačnej činnosti za rok 2014 nie sú konečné 

 

Tabuľka 16 b)  

Prehľad publikovaných výstupov denných doktorandov podľa kategórií publikácií za roky 2013 -

2014 

  

 Kategória publikácie 

  

FEŠRR 

2013 2014 

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 0 0 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 2 0 

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných 0 0 



vydavateľstvách 

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách 

0 0 

ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách 

0 0 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 

0 0 

BAA Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 

0 0 

BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách 0 0 

BCI Skriptá a učebné texty 0 0 

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, 

časopisy, encyklopédie, katalógy...) 
1 0 

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 0 1 

ADM Vedecké práce v domácich  časopisoch registrovaných v databázach Web 

of Science alebo SCOPUS 1 1 

ADN Vedecké práce v zahraničných  časopisoch registrovaných v databázach 

Web of Science alebo SCOPUS 1 0 

AGJ Autorské osvedčenia, patenty, objavy 0 0 

AEG Abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch 0 0 

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 3 0 

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 9 5 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, 

monografiách 
0 2 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, 

monografiách 
7 1 

AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 

0 0 

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách 

0 0 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 

4 9 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 

28 10 

AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií 

0 0 

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 2 2 

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 5 2 

BBA Kapitoly v odborných monografiách vydaných v zahraničných 

vydavateľstvách 0 0 

BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 0 0 

BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch 1 0 

BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí 0 0 

BEC Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch 0 0 

BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj 

nekonferenčných) 
0 0 

AFK Postery zo zahraničných konferencií 0 0 



AFL Postery z domácich konferencií 0 0 

AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách 0 0 

BEE Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch 1 0 

BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch 0 0 

DAI Dizertačné a habilitačné práce 7 0 

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch 0 0 

EDJ Prehľadové práce, odborné preklady 0 0 

GAI Výskumné štúdie a priebežné správy 0 0 

GHG Práce zverejnené na internete 0 0 

GII 
Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z 

predchádzajúcich kategórií 
0 0 

Súčet   72 33 

*Údaje o publikačnej činnosti za rok 2014  nie sú konečné
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Graf 1 

Prehľad o počtoch zapísaných študentov na fakultách SPU v ak. roku 2013/2014 

 – DENNÁ FORMA 
 

 
 

 

 

Graf 2 

Prehľad o počtoch zapísaných študentov  na fakultách SPU v akad. roku 2013/2014 

 –EXTERNÁ FORMA 
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Graf 3 

Prehľad o počtoch zapísaných študentov v 3. stupni štúdia na SPU v ak. roku 2013/2014 
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Graf 4  

Prehľad o počtoch zapísaných študentov v jednotlivých stupňoch štúdia na FEŠRR v 

akademickom roku 2013/14 
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Graf 5 

Počet uchádzačov o bakalárske štúdium na FEŠRR v ak. roku 2014/2015  

(podľa študijných programov) 
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Graf 6  

Vývoj počtu uchádzačov o študijné programy FEŠRR v bakalárskom stupni štúdia 

 – DENNÁ FORMA 
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Graf 7 

Vývoj počtu uchádzačov o študijné programy FEŠRR v bakalárskom stupni štúdia 
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Graf 8  

Prijatí uchádzači na bakalárske štúdium v ak. roku 2014/2015 ( podľa strednej školy) 
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Graf 9  

Prijatí uchádzači na bakalárske štúdium v ak. roku 2014/2015 ( priestorové triedenie) 

 
 

 

 

 

Graf 10 

Počet uchádzačov o inžinierske štúdium na FEŠRR v ak. roku 2014/2015 

(podľa študijných programov) 
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Graf 11 

Vývoj počtu uchádzačov o študijné programy FEŠRR v inžinierskom stupni štúdia 

 – DENNÁ FORMA 

 
 

 

 

 

 

Graf 12 

Vývoj počtu uchádzačov o študijné programy FEŠRR v inžinierskom stupni štúdia 
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Graf 13 

Vývoj počtu zapísaných študentov na FEŠRR v I. a II. stupni štúdia (v ak. rokoch 2006-2014) 
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Graf 14 

Počet vyslaných a prijatých študentov v rámci zahraničných mobilít na FEŠRR 
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Graf 15 

Úspešnosť štúdia na FEŠRR v ak. roku 2013/2014 – denná forma štúdia 
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Graf 16 

Úspešnosť štúdia na FEŠRR v ak. roku 2013/2014 – externá forma štúdia 
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Graf 17 

Počet študentov zapojených do ŠVČ v rokoch 2008 - 2014 
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Graf 18 

Prijímacie konanie v ak. roku 2014/2015 – I. stupeň štúdia (denná forma) 
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Graf 19 

Prijímacie konanie  v ak. roku 2014/2015 – I.stupeň štúdia (externá forma) 
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Graf 20 

Prijímacie konanie pre ak. rok 2014/15 na inžinierskom stupni štúdia v dennej forme 
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Graf 21 

Prijímacie konanie pre ak. rok 2014/15 na inžinierskom stupni štúdia v externej forme 
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Graf 22 

Počet vydaných titulov na FEŠRR v ak. rokoch 2008- 2014 
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Graf 23 

Kvalifikačná štruktúra pedagógov na FEŠRR (na plný úväzok) v ak. roku 2013/2014 

 

 
 

 

 

Graf 24 

Počet učiteľov na SPU a kvalifikačná štruktúra v ak. roku 2013/2014 
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