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1. Úvod  
 

Predkladaná správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti FEŠRR v akad. roku 2017/2018 je 

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

 

1.1 Vyhodnotenie plnenia úloh  

 

Zabezpečiť prestup študentov I. a II. stupňa vzdelávania v študijnom programe (ŠP) 

environmentálne manažérstvo (EM) na ŠP environmentálny manažment (EMZ) v študijnom 

odbore environmentálny manažment v dennej a externej forme štúdia. 

Termín: ZS 2017 

Zodpovední: poverení garanti študijných programov, prodekani 

 

Úloha splnená. V sledovanom období sa zabezpečil prestup študentov na nový študijný program 

environmentálny manažment. 

 

Reakreditovať študijné programy regionálny rozvoj a politiky EÚ (RRP) a rozvoj vidieka 

a vidieckeho turizmu (RVT) v študijnom odbore verejná správa a regionálny rozvoj na II. 

stupni vzdelávania v dennej forme štúdia. 

Termín: december 2017 

Zodpovední: poverení garanti študijných programov, prodekani 

 

Úloha splnená. Od akad. roku 2017/2018 sa študenti prvého ročníka na inžinierskom stupni štúdia 

v dennej forme štúdia prijali na reakreditované ŠP. 

 

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

miestnej územnej samosprávy“. 

Termín: december 2017 

Zodpovední: poverení garant programu Ing. Eva Balážová, PhD., prodekani 

 

Úloha splnená. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR schválilo navrhnutý program 

ďalšieho vzdelávania. 

 

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

manažment“ v spolupráci s Nitrianskou organizáciou cestovného ruchu. 

Termín: január 2018  

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

 

Úloha splnená. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR schválilo navrhnutý program 

ďalšieho vzdelávania. 

 

Poveriť garantov pre habilitačné a inauguračné konania v študijnom odbore verejná správa 

a regionálny rozvoj prípravou spisu.  
Termín: 30.06.2017 

Zodpovedná: dekanka fakulty 

 

Úloha sa prekladá z dôvodu zmien v akreditačnej komisii s termínom do konca roka 2018.   

 

Stabilizovať personálne zabezpečenie vzdelávacieho procesu na FEŠRR podporovaním 

odborného rastu učiteľov pre získavanie vedeckých a vedeckopedagogických hodností ako i 

výchovou mladých učiteľov.  
Termín: trvale  

Zodpovedná: dekanka fakulty  
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Úloha sa neplní. V sledovanom období sa však fakulte podarilo prijať 1docenta na ustanovený 

pracovný čas. Predpoklad začatia habilitačného konania Ing. Janky Bereseckej, PhD. z Katedry 

regionalistiky a rozvoja vidieka je december 2018.  

 

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

jazyku anglickom.  
Termín: trvale  

Zodpovedná:  dekanka fakulty  

 

Úloha sa priebežne plní. V akademickom roku 2017/2018 sa neprijal do pracovného pomeru učiteľa 

bez PhD. a bez schopnosti prednášať v jazyku anglickom.  

 

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: dekanka fakulty, Fakultná rada kvality (FRK) 

 

Úloha sa plní. Na fakulte pracuje Fakultná rada kvality, ktorá má vypracovaný a schválený Štatút 

FRK FEŠRR SPU v Nitre a Rokovací poriadok FRK FEŠRR SPU v Nitre. Dokumenty sú zverejnené 

na webovom sídle fakulty.   

 

Formou dotazníkového prieskumu hodnotiť uplatnenie absolventov a spokojnosť 

zainteresovaných strán po nástupe do praxe.   
Termín: trvale  

Zodpovedná: prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť   

 

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

Samohodnotiacej správy kvality vzdelávania, Akčného plánu zvyšovania kvality vzdelávania na 

FEŠRR, Cieľov kvality pre zlepšovanie vysokoškolského vzdelávania a Správy o výsledkoch výchovno-

vzdelávacej činnosti. 

 

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

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

literatúrou.   
Termín: trvale  

Zodpovedná: edičná komisia  

 

Úloha sa plní na 46%. Edičná komisia konštatovala, že z edičného plánu vydávania učebných textov 

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

rovnakej úrovni ako v predchádzajúcom akademickom roku. 

 

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 

 

Úloha sa plní. Garanti ŠP v spolupráci s garantmi predmetov a učiteľmi zabezpečujúcimi výučbu 

priebežne aktualizujú, inovujú a hodnotia obsahovú náplň predmetov. V sledovanom období sa na 

požiadavky praxe zaviedol predmet Základy SAP a predmety Základy politiky súdržnosti v EÚ a SR a 

Politika súdržnosti SR - príležitosti a ohrozenia v rámci projektu „Príprava nových kapacít pre EŠIF 

1“. Pripravuje sa nový výberový predmet Metodika a formálne spracovanie záverečnej práce. 
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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: dekanka fakulty, učitelia  

 

Úloha sa priebežne plní. Učitelia sa aktívne zapájali do grantových výziev na predkladanie projektov 

napr. rozvojových projektov, grantových projektov, projektu technickej podpory, APVV, VEGA, KEGA 

a iných. 

 

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

študentov.  

Termín: trvale  

Zodpovední: dekanka fakulty, prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť, komisie pre študijné 

odbory (KŠP) 

 

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

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

v  podnikateľských subjektoch a neziskových organizáciách, na odboroch starostlivosti o životné 

prostredie a v iných organizáciách. 

 

Posilniť cielenú propagáciu možností štúdia na fakulte.  
Termín: trvale   

Zodpovední: osoba poverená pani dekankou, prodekani 

 

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

z Katedry udržateľného rozvoja. Podrobnejšie informácie sú uvedené v predloženej správe. 

 

Modernizovať technické vybavenie cvičební.  
Termín: trvale  

Zodpovedná: dekanka fakulty 

 

Úloha sa priebežne plní. V sledovanom období v ak. r. 2017/2018 sa zakúpila výpočtová technika z 

projektov, ktoré vedú prípadne na ktorých participujú učitelia našej fakulty.  
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1.2 Vzdelávanie v študijných odboroch a študijných programoch        
  

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

správa a regionálny rozvoj a 4.3.3 environmentálny manažment. 

    

Výučba prebiehala v nasledujúcich akreditovaných študijných programoch (FŠ-forma štúdia, D-denná, 

E-externá, ŠP-študijný program) 
 

ŠP                                                                                                FŠ    

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

environmentálny manažment (SJ, SJ-AJ)   (Bc.) (D, E) D - 31.8.2020, E – 31.8.2021   

európske rozvojové programy    (Bc.)      (E) E od 1.9.2016 pozastavený 

manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho    (Bc.)      (E) E od 1.9.2016 pozastavený 

turizmu 

regionálny rozvoj  (Bc.)      (E) E od 1.9.2016 pozastavený 

rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu (D-SJ-AJ)  (Bc.) (D, E)    D - 31.8.2019, E - 31.8.2020 

regionálny rozvoj a politiky EÚ (SJ-AJ)  (Bc.) (D, E)    D - 31.8.2019, E - 31.8.2020 

 

environmentálne manažérstvo (SJ-AJ)  (Ing.) (D, E)    D - 31.8.2020, E - 31.8.2019  

environmentálny manažment (SJ, SJ-AJ)   (Ing.) (D, E)    D - 31.8.2019, E - 31.8.2020   

rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu (D-SJ-AJ; SJ)  (Ing.) (D, E) E - 31.8.2019 

regionálny rozvoj a politiky EÚ (SJ-AJ; SJ)  (Ing.) (D, E) E - 31.8.2019 

 

environmentálny manažment (SJ-AJ)  (PhD.) (D, E)    D - 31.8.2018, E - 31.8.2020 

integrovaný rozvoj vidieka (SJ-AJ)  (PhD.) (D, E)    D - 31.8.2019, E - 31.8.2020 

 

Na I. stupni štúdia sa zabezpečovala výučba v 7 študijných programoch, na II. stupni štúdia v 4 

študijných programoch a na III. stupni štúdia v 2 študijných programoch. Dobiehajúce študijné 

programy na I. stupni štúdia v externej forme štúdia: európske rozvojové programy (ERP) 

a manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu (VK) a regionálny rozvoj (RR), na II. 

stupni štúdia manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu (VK). 

 

Po úspešnej akreditácii v decembri v roku 2015 sa študenti v dennej forme štúdia preradili zo ŠP 

regionálny rozvoj (RR) a európske rozvojové programy (ERP) na ŠP regionálny rozvoj a politiky EÚ 

(RRP), v kombinácii anglického a slovenského jazyka na ŠP regionálny rozvoj a politiky EÚ (RRPA) 

a zo ŠP manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu (VK) na ŠP rozvoj vidieka 

a vidieckeho turizmu (RVT), v kombinácii anglického a slovenského jazyka na ŠP rozvoja vidieka 

a vidieckeho turizmu (RVTA). Stav v akreditácii študijných programov od júna 2018 je uvedený 

v tabuľke 1. 
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Tabuľka 1 Akreditované študijné programy s vybranými charakteristikami platné od júna 2018 

 

Stupeň 

štúdia 

Študijný 

odbor 

Študijný 

program 

Garant/podieľajúci sa na 

zabezpečovaní ŠP 

Forma 

štúdia 

Dĺžka 

štúd. 

 

Jazyk 

uskutočň

ovania 

Časové 

obmedzenie 

I. 

bakalár

sky 

3.3.5 

(6218) 

rozvoj vidieka a 

vidieckeho 

turizmu 

doc. Ing. J. Jarábková, 

PhD. (G) 

prof. JUDr. A. Bandlerová, 

PhD. 

doc. Ing. L. Schwarczová, 

PhD. 

denná 3 SJ a AJ, 

SJ 

31.08.2019 

    

externá 4 SJ 31.08.2020 

      

regionálny rozvoj 

a politiky EÚ 

doc. Ing. M. Fáziková, 

CSc. (G) 

prof. Ing. P. Schwarcz, 

PhD. 

doc. JUDr. Z. Ilková, PhD. 

denná 3 SJ a AJ, 

SJ 

31.08.2019 

    

externá 4 SJ a AJ, 

SJ 

31.08.2020 

       

4.3.3 

(1615) 

environmentálny 

manažment 

doc. Ing. A. Fehér, PhD. 

(G) 

prof. RNDr. B. Šiška, PhD. 

prof. Ing. J. Gaduš, PhD. 

denná 3 SJ a AJ, 

SJ 

31.08.2020 

    

externá 4 SJ a AJ, 

SJ 

31.8.2021 

II. 

inžinier

sky 

3.3.5 

(6218) 

rozvoj vidieka a 

vidieckeho 

turizmu 

prof. JUDr. A. Bandlerová, 

PhD. (G) 

doc. Ing. J. Jarábková, 

PhD. 

doc. Ing. L. Schwarczová, 

PhD. 

denná 2 SJ a AJ, 

SJ 

31.8.2020 

    

externá 3 SJ 31.08.2019 

      

regionálny rozvoj 

a politiky 

Európskej únie 

prof. Ing. P. Schwarcz, 

PhD. (G) 

doc. Ing. M. Fáziková, 

CSc. 

prof. JUDr. E. Marišová, 

PhD. 

denná 2 SJ a AJ, 

SJ 

bez časového 

obmedzenia 

    

externá 3 SJ a AJ, 

SJ 

31.08.2019 

       

4.3.3 

(1615) 

environmentálny 

manažment 

prof. RNDr. B. Šiška, PhD. 

(G) 

doc. Ing. A. Fehér, PhD. 

prof. Ing. J. Gaduš, PhD. 

denná 2 SJ a AJ, 

SJ 

31.08.2019 

    

externá 3 SJ a AJ, 

SJ 

31.08.2020 
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2. Kvantitatívne ukazovatele  
    

 2.1 Počet študentov   
  

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

vzdelávalo 540 študentov I., II. a III. stupňa štúdia. Počet zapísaných študentov v jednotlivých 

stupňoch a formách štúdia za univerzitu je uvedený v tabuľkách 2 a 2a.  

Počet študentov zapísaných na FEŠRR v akad. r. 2015/2016 až 2017/2018 je znázornený v grafoch 1 

a 2. Priemerne na jedného učiteľa pripadalo 13 študentov (tabuľky 2a a 16). Z celkového počtu 

študentov bolo 15 zahraničných (2,8%) na I., II. a III. stupni štúdia. Išlo o študentov Tadžickej 

republiky, Srbskej republiky, Ukrajiny, Českej republiky, Kazašskej republiky, Vietnamskej 

socialistickej republiky, Thajského kráľovstvá a Poľska. Tretina zahraničných študentov študovala ŠP 

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

regionálny rozvoj a politiky EÚ a ŠP rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu. Percentuálny podiel 

zahraničných študentov v porovnaní s predchádzajúcimi dvomi akad. rokmi je takmer rovnaký (2,9% 

a 2,5% z celkového počtu študentov). 

 

Tabuľka 2 Počet zapísaných študentov na I. a II. stupni štúdia v dennej a externej forme štúdia na 

všetkých fakultách  

Fakulta 

  

  

Denná forma štúdia (DŠ) Externá forma štúdia (EŠ) 

Spolu 

DŠ+EŠ  
Bc. Ing. 

Z toho 

zahraniční št. spolu Bc. Ing. 

Z toho 

zahraniční št. spolu 

Bc. Ing. Bc. Ing. 

 FAPZ 651 396 15 8 1 047 174 85 2 1 259 1 306 

 FBP 452 327 7 5 779 43 24 0 0 67 846 

 FEM 1 160 608 27 32 1 768 120 71 1 0 191 1 959 

 FEŠRR 228 234 7 7 462 29 33 0 0 62 524 

 FZKI 258 232 3 9 490 64 36 0 0 100 590 

 TF 615 361 6 2 976 183 113 0 0 296 1 272 

 SPOLU 3 364 2 158 65 62 5 522 613 362 3 1 975 6 497 

  

 

Tabuľka 2 a) Počet zapísaných študentov na I., II. a III. stupni štúdia v dennej a externej forme štúdia  

 

I. stupeň II. stupeň III. stupeň  
 

Spolu 

Denná 

forma 
Externá 

forma 
Denná 

forma 
Externá 

forma 
Denná 

forma 
Externá 

forma 
DF+EF 

228 29 234 33 8 8 540 
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Graf 1 Počet zapísaných študentov podľa študijných programov na I.  a II. stupni v dennej forme 

štúdia  

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

RVT - rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu, RVTA - rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu v AJ a SJ, VK - manažment 

rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu, EMZ - environmentálny manažment a EM- environmentálne manažérstvo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2 Počet zapísaných študentov podľa študijných programov na I.  a II. stupni v externej forme 

štúdia  

 

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

RVT - rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu, VK - manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu, EU – európske 

rozvojové programy, EMZ - environmentálny manažment a EM - environmentálne manažérstvo.  
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3. Hodnotenie kvality vzdelávania  
  

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

noriem a smerníc na zabezpečenie kvality v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania 

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

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

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

študijných programov. Pripravil sa Akčný plán zlepšovania kvality vzdelávania.  

Všetky dokumenty sú zverejnené na webovom sídle fakulty alebo univerzity 

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

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

oblastiach:  

 tvorba, schvaľovanie, monitorovanie a pravidelné hodnotenie študijných programov,  

 kritéria a pravidelné hodnotenie študentov, 

 zabezpečenie kvality vysokoškolských učiteľov,   

 zabezpečenie materiálnych, technických a informačných zdrojov na podporu vzdelávania 

študentov zodpovedajúcich potrebám študijných programov,  

 zber, analýza a využitie informácií potrebných na efektívne riadenie uskutočňovania 

študijných programov,  

 pravidelné zverejňovanie aktuálnych, objektívnych, kvantitatívnych a kvalitatívnych 

informácií o študijných programoch  a ich absolventoch.  

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

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

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

do konkrétnych opatrení do ďalšieho akademického roku.   

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

stupni štúdia (tabuľky 3 a 3a)  je vidieť, že z celkového počtu zapísaných študentov (524):  

 378 študentov (73%) vykonalo všetky skúšky,   

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

 26 študentov (5%) nesplnilo podmienky tzn. opakuje predmety v hodnote vyššej ako 12 

kreditov,  

 40 študentov (8%) štúdium zanechalo, prerušilo alebo sú vylúčení pre nesplnenie študijných 

povinností.   
 

 

Tabuľka 3 Úspešnosť štúdia v dennej forme štúdia 

Rok 

štúdia/ 

stupeň 

štúdia 

(st.) 

Počet 

zapísaných 

študentov 

Vykonali 

všetky 

skúšky 

% 

Prenášajú 

si 

predmety  

v hodnote  

≤ 12 

kreditov 

% 

Prenášajú 

si 

predmety  

v hodnote  

> 12 

kreditov 

% 

Úbytok 

Ostat- 

ní 
% 

1./I.st. 90 39 43,33 31 34,44 9 10,00 11 12,22 

2./I.st. 65 49 75,38 2 3,08 4 6,15 10 15,38 

3./I.st. 73 62 84,93 2 2,74 0 0,00 9 12,33 

1./II.st. 122 82 67,21 27 22,13 10 8,20 3 2,46 

2./II.st. 112 105 93,75 6 5,36 0 0,00 1 0,89 

Spolu 462 337 72,94 68 14,72 23 4,98 34 7,36 

 

 

 

http://www.fesrr.uniag.sk/sk/fakultna-rada-kvality/
http://www.fesrr.uniag.sk/sk/fakultna-rada-kvality/
http://www.fesrr.uniag.sk/sk/fakultna-rada-kvality/
http://www.fesrr.uniag.sk/sk/fakultna-rada-kvality/
http://www.fesrr.uniag.sk/sk/fakultna-rada-kvality/
http://www.fesrr.uniag.sk/sk/fakultna-rada-kvality/
http://www.fesrr.uniag.sk/sk/fakultna-rada-kvality/
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Tabuľka 3a) Úspešnosť štúdia v externej forme  

Rok 

štúdia/ 

stupeň 

štúdia 

(st.) 

Počet 

zapísaných 

študentov 

 

 

Vykonali 

všetky 

skúšky 

% 

Prenášajú 

si 

predmety  

v hodnote  

≤ 12 

kreditov 

% 

Prenášajú 

si 

predmety  

v hodnote  

> 12 

kreditov 

% 

Úbytok 

Ostat- 

ní* 
% 

1./I.st. 10 4 40,00 0 0,00 1 10,00 5 50,00 

2./I.st. 6 5 83,33 0 0,00 1 16,67 0 0,00 

3./I.st. 13 13 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

4./I.st. 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

1./II.st. 15 9 60,00 5 33,33 0 0,00 1 6,67 

2./II.st. 18 10 55,56 7 38,89 1 5,56 0 0,00 

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

Spolu 62 41 66,13 12 19,35 3 4,84 6 9,68 

 

Porovnaním I. a II. stupňa štúdia v dennej forme zistíme, že úbytok študentov je nižší najmä v prvom 

roku v I. stupni štúdia (12%, v predchádzajúcom akad. roku 29%) a v 3. roku (12%, v 

predchádzajúcom akad. roku  18 %) (tabuľky 3 a 3a, graf 3). Porovnaním dennej a externej formy 

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

časti štúdia (denní 88% a externí 85%, v predchádzajúcom akad. roku 79% a 86%) a vyšší podiel 

externých študentov, ktorí zanechali alebo prerušili štúdium (denní 7% a externí10 %, v 

predchádzajúcom akad. roku 11 a 13 %). Študenti dennej formy štúdia dosiahli nižší podiel za 

opakujúce predmety z predchádzajúceho roku štúdia za viac ako 12 kreditov (denní 15% a externí 

19%) (graf 3).  

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

(graf 3) sa v dennej forme štúdia zvýšil o 9% a celkový úbytok študentov v sledovanej forme štúdia 

klesol o 4%.  

 

Hlavnými príčinami úbytku študentov zostáva:  

- u študentov zlý odhad vlastných predpokladov pre štúdium,  

- zanechanie štúdia z dôvodu nevykonania skúšok z opakovaných predmetov (v 

sledovanom období najmä v 2. roku štúdia). 
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Graf 3 Úspešnosť štúdia na I. a II. stupni štúdia v dennej a externej forme štúdia  

 
 

 

3.1  Hodnotenie pedagogického procesu a učiteľov  

 
Fakulta vyhodnocovala:  

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

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

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

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

d) pedagogické pôsobenie učiteľa zabezpečujúceho daný predmet.   

 

Študijné výsledky, ktoré dosiahli študenti v jednotlivých stupňoch a rokoch štúdia uvádza tabuľka 4. 

Ich porovnaním zistíme, že študenti vyšších ročníkoch na I. a II. stupni štúdia dosahujú v priemere 

lepšie študijné výsledky ako študenti v prvom roku štúdia. V porovnaní s predchádzajúcim akad. 

rokom sa dosiahnuté študijné výsledky na rovnakej úrovni na I.  stupni štúdia z váženého študijného 

priemeru 2,55 na 2,58 a na II. stupni štúdia sa zlepšili z 2,22 na 2,07.  

 

Tabuľka 4 Dosiahnutý vážený študijný priemer a index opakovania skúšky študentov (podľa rokov 

a stupňa štúdia) 

Stupeň Rok  Počet študentov Vážený študijný priemer Index opakovania skúšky 

I. 

 

1 61 2,83 1,75 

2 73 2,60 1,62 

3 109 2,32 1,21 

II. 

 

1 133 2,17 1,38 

2 129 1,96 1,10 

 

Porovnaním študentov dennej a externej formy štúdia sme zistili, že študijné výsledky nevykazujú 

významnejšie rozdiely. Z hľadiska štruktúry študijných programov v dennej forme štúdia najlepšie 

študijné výsledky dosiahli študenti II. stupňa štúdia v študijných programoch regionálny rozvoj 

a politiky EÚ v kombinácií AJ a SJ (vážený študijný priemer 1,99) a environmentálny manažment 

(vážený študijný priemer 1,90).  
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3.2 Internacionalizácia vzdelávania  

 

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

fakulty  v oblasti internacionalizácie vzdelávania   patrili  v sledovanom období najmä nasledovné 

aktivity : 

 riadne štúdium zahraničných  študentov na  FEŠRR, 

 mobility študentov FEŠRR v zahraničí, 

 mobility učiteľov FEŠRR  v zahraničí, 

 mobility zahraničných študentov na FEŠRR, 

 mobility zahraničných učiteľov na FEŠRR, 

 výučbu predmetov v cudzom jazyku, 

 riešenie medzinárodných vzdelávacích projektov.  

 

Riadne štúdium zahraničných  študentov na  FEŠRR 

 

V sledovanom období bolo v riadnom štúdiu zapísaných 15 zahraničných študentov. Z uvedeného 

počtu  7 študentov úspešne  ukončilo štúdium. Počet študentov a krajiny odkiaľ študenti pochádzajú  

uvádza tabuľka 5. Počet zapísaných zahraničných študentov bol  v ak. roku 2017/2018  rovnaký ako v 

predchádzajúcemu ak. roku. V ak. roku 2018/19 sa počet zapísaných študentov zvýšil na 18, čo 

predstavuje cca 3% z celkového počtu zapísaných študentov.  

 

Tabuľka 5 Počet zapísaných zahraničných študentov podľa študijných programov 

           Krajina  

  Počet zahraničných študentov  

  stupeň štúdia  
Spolu  

   
 Bc.  Ing. PhD.  

DŠ  EŠ  DŠ EŠ DŠ EŠ  

Česká republika  1        1 

Kazašská republika     1     1 

Poľská republika       1   1 

Srbská republika  3        3 

Tadžická republika  2           2     4 

Thajské kráľovstvo             1     1 

Vietnamská 

socialistická republika 
    1     1 

Ukrajina  1   2     3 

Spolu  7    7  1   15 

 

Mobility študentov FEŠRR v zahraničí 

 

Študenti FEŠRR boli vyslaní na zahraničné mobility v rámci  nasledovných medzinárodných 

programov: 

 Erasmus+ (KA103) mobility - študijné pobyty,  

 Erasmus+ (KA103) stáže študentov a absolventov v zahraničí,  

 Erasmus+ (KA107) mobility - študijné pobyty,  

 Erasmus+ (KA2) mobility - projekt IUCLAND. 

 

Na zahraničné mobility (viac ako 60 dní) bolo  spolu vyslaných 16 študentov fakulty. Percentuálny 

podiel vyslaných študentov z celkového počtu zapísaných študentov dosiahol 2,98% (tabuľky 6, 6a, 

6b). Na krátkodobé mobility (menej ako 60 dní) v zahraničí bolo vyslaných spolu 8 študentov našej 

fakulty. 
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Tabuľka 6 Mobility študentov v rámci programu  ERASMUS+ KA103, KA107 štúdium  

Štát  

Univerzita  Počet študentov/dĺžka 

trvania Študijné pobyty  

Cyprus University of Nicosia 1/ 4 mesiace (ZS) 

Fínsko  Karelia - University of Applied Sciences  1/ 4 mesiace (LS) 

Česká republika Mendel university in Brno 1/ 9,5 mesiaca (ZS+LS) 

Poľsko Warsaw University of Life Sciences 1/ 4,5 mesiacov (ZS) 

Rakúsko University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna 1/ 4,5 mesiaca (ZS) 

Ruská federácia South Ural State University 1/ 5 mesiacov (ZS) 

Turecko  Ege University  1/ 9 mesiacov (ZS+LS) 

Spolu                                                                                                                                               7 

 

Tabuľka 6a) Mobility študentov v rámci programu Erasmus+ KA2 - projekt IUCLAND  

Štát  
Inštitúcia Účasť na letnej škole Počet študentov/ 

dĺžka trvania 

Chorvátsko University of Zagreb Účasť na letnej škole 3/ 8 dní každý 

študent 

Čína Huazhong Agricultural University Účasť na letnej škole 2/ 11 dní každý 

študent 

Kazachstan M. Auezov South Kazakhstan State 

University  

Účasť na letnej škole 3/ 11 dní každý 

študent 

Spolu počet študentov                                                                                                                             8 

 

Tabuľka 6b) Mobility študentov a absolventov praktickej stáži v rámci  Erasmus+ KA103 

Štát   Organizácia  Počet študentov/absolventov 

Belgicko 

Slovak Centre of Scientific and Technical 

Information 1/A 

Dánsko Valuer.ai 1/Š 

Cyprus Dorea Educational Institute 1/A 

Česká republika Masarykova Univerzita  1/Š 

Česká republika Magistrát města Pardubice 1/A 

Česká republika TOP AUDITING s.r.o. 1/Š 

Poľsko University of Kazimierz Wielki 1/A 

Španielsko Expat Agency 1/Š 

Taliansko 

CEIPES International Centre for 

Promotion of Education and Development 1/Š 

Spolu počet študentov a absolventov 
9 

(študenti/absolventi) 

 

Mobility zahraničných študentov na FEŠRR 

 

Na FEŠRR boli prijatí študenti v rámci medzinárodných programov: 

 Erasmus+ (KA103) študijné pobyty, 

 Erasmus+ KA1 Erasmus Mundus Joint Master Degrees - IMRD, 

 ERASMUS MUNDUS + mobility - TIMUR, 

 Erasmus + KA1, projekt IMRD (Case study). 

     

FEŠRR prijala spolu na štúdium 27 zahraničných študentov v rámci medzinárodných programov 

Erasmus+, Erasmus+ KA1 Erasmus Mundus Joint Master Degrees,  Erasmus Mundus - TIMUR 

a v rámci bilaterálnej spolupráce (tabuľky 6 c), d)). 
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Tabuľka 6 c) Mobility  zahraničných študentov  na FEŠRR v rámci medzinárodných  programov 

Štát  Univerzita  Program  Počet študentov/dĺžka 

trvania 

Belgicko Ghent University 

Erasmus+ KA1 - 

IMRD 

4/ 

(2,5 m +2,5 m +4 m + 1 

m) (LS) 

Iránska republika Urmia University 

bilaterálna 

spolupráca 1/ 3 mesiace (LS) 

Mexiko 

 

Universida Autonoma Chapingo 

bilaterálna 

spolupráca 1/ 4 mesiace (ZS) 

Poľsko 

 

 

The University of Tourism and Ecology  Erasmus+  

2/ 3,5 mesiaca/študent 

(LS) 

Španielsko  University of Almeria  Erasmus+  
2/ 8 mesiacov/ študent 

(ZS+LS) 

Taliansko Universitá degli Studi di Perugia Erasmus+  1/ 4 mesiace (LS) 

Uzbekistan  
Tashkent Instituteof Irrigation and 

Agricultural Mechanization Engineers 

Erasmus  
Mundus - TIMUR 3/ 5 m+1 m+ 3m (ZS) 

Uzbekistan 

National University of Uzbekistan named 

after Mirzo Ulugbek 

Erasmus  
Mundus - TIMUR 1/ 2 mesiace (ZS) 

Spolu počet študentov  15 

 

Tabuľka 6 d) Mobility zahraničných študentov  v rámci programu  Erasmus + KA1 Erasmus Mundus 

projekt IMRD-Prípadová štúdia  

Krajina  

  

Počet prijatých študentov/dĺžka trvania  

Francúzsko 1/28 dní 

Južná Kórea 4/28 + 26 +26 +30 dní 

Kolumbia 2/27 + 26 dní 

Nemecko 1/27 dní 

Nigéria 1/28 dní 

USA 1/28 dní 

Španielsko 2/27 + 27 dní 

Spolu počet študentov 12 

 

 Mobility učiteľov FEŠRR v zahraničí 

   

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

vzdelávacích programov: 

- ERASMUS+ a to najmä v rámci KA103, KA107  

- ERASMUS+ KA2 projekty: ECAP, IUCLAND,  

- ERASMUS+ J. Monnet projekt: SULANET, 

- Medzinárodný vyšehradský fond - IVF, 

 

V rámci ERASMUS+ KA103 a K107  ako aj programu K2 (projekty ) vycestovalo  na prednáškové 

pobyty 12 učiteľov fakulty (tabuľka 7). 
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Tabuľka 7 Mobility učiteľov v zahraničí  - prednáškové pobyty v rámci medzinárodných programov 

Krajina  Inštitúcia  Program  

  

Počet učiteľov 

Bulharsko 

University of Agribusiness and Rural 

Development 

Erasmus+ projekt 

SULANET 

  1/3 dni + 

         2/7 dni 

Čína Huazhong Agricultural University 

Erasmus+ projekt 

IUCLAND 

1/ 6 dní 

Grécko Piraeus University of Applied Sciences Erasmus+   1/ 4 dni 

Chorvátsko 

 

University of Zagreb 
Erasmus+ projekt 

IUCLAND 

 

1/ 3 dni 

Kazachstan 

M. Auezov South Kazakhstan State 

University  

Erasmus+ projekt 

IUCLAND 

1/ 4 dni 

Maďarsko University of Pecs Erasmus+  1/ 4 dni 

Poľsko  University of Economy in Bydgoszcz Erasmus+ 1/ 5 dní 

Ruská federácia Voronezh State University Erasmus+ svet 2/ 10 dní 

Srbsko Singidunum University IVF 1/ 3 dni 

Spolu   12 

 
Mobility zahraničných učiteľov na FEŠRR 

 

V sledovanom období na fakulte prednášali 11 učitelia zo zahraničia. Zahraniční učitelia z 

partnerských zahraničných univerzít  prednášali  najmä v rámci programu Erasmus+ (tabuľka 7 a).  

 

Tabuľka 7 a) Výberové prednášky zahraničných učiteľov v anglickom jazyku  

Štát  Univerzita Počet učiteľ1ov 

Česká republika Czech University of Life Sciences Prague 1/ 3 dni 

Česká republika Mendel University of Brno 1/ 4 dni 

Bulharsko Agricultural University –Plovdiv  1/ 4 dni 

Maďarsko Széchenyi István University  3/ 6 dní 

Maďarsko Szent Isvan University 2/ 7 dní 

Rakúsko BOKU 2 / 2 dni 

Ruská federácia Voronezh State University  1/ 8dní 

Spolu  11 

 
V rámci medzinárodného programu  Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vysokoškolského 

vzdelávania, projektu ECAP ,fakulta privítala na svojej pôde 17 učiteľov z Uzbekistanu a 19 učiteľov 

z Kazachstanu. V rámci vzdelávania týchto učiteľov ako prednášajúci okrem našich učiteľov boli aj 2 

učitelia z Rakúska, 1 učiteľ z ČR. 

 

Výučba predmetov v anglickom  jazyku          
 

Fakulta   zabezpečovala  výučbu predmetov v anglickom jazyku učiteľmi fakulty. Výberové 

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

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

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

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

a politiky EÚ. Okrem riadne zapísaných študentov sa výučby v anglickom jazyku zúčastňovali aj 

študenti zahraničných univerzít, ktorí na fakulte boli v rámci medzinárodných programov. Učitelia a 

predmety zabezpečované v anglickom jazyku sú uvedené v tabuľke 8. Na výučbe v anglickom jazyku 

sa podieľali aj 3 doktorandi fakulty.  
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Tabuľka 8 Učitelia zabezpečujúci výučbu predmetu v anglickom jazyku  

Meno učiteľa  Predmet  

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

Mgr. Ing. Ondrej Beňuš, PhD. Law, International Law 

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

Ing. Michal Cifranič, PhD.  

Economics and Management of Public Services, Theory, 

Management and Organisation of Public Administration 

Ing. Mariana Eliašová, PhD. Environmental Science Basics 

Bc. Mgr. Ján Gaduš (doktorand) Agrarian Law EU, Civil Law 

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

Ing. Marián Hamada, PhD. Social Rural Development and Social Policy  

Ing. Denisa Hanáčková, PhD. Macroeconomics 

Ing. Martin Hauptvogl, PhD.  Economic Geography, Spatial Information Technologies 

Ing. Marcela Chreneková, PhD.  Composition and management of projects 

Ing. Marián Kováčik, PhD.  

Cohesion Policy, EU Agricultural Policy, Theory of Economic 

Policy 

Ing. Martin Mariš, PhD.  

Regional Econom, Environment Economics and Natural 

Resources II. 

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

Ing. Bc. Ina Melišková (doktorandka) Admistrative Law 

Ing. Katarína Melichová, PhD.  

Rural Development, Regional and Local Development, Economic 

of Public Sector 

Ing. Kamila Ondrášová, PhD. Public communication 

doc. Ing. Pavol Otepka, PhD.  Sustainable Development, Integrated Environmental Management 

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

Ing. Ľubica Rumanovská, PhD.  

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

Integration 

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

Ing. Ivan Takáč, PhD.  

Strategic Planning and Investment Projects in the Public Sector, 

Project Management 

Ing. Maroš Valach, PhD.  

Public Finance and Tax Theory, Self Government Economics and 

Finance  

Ing. Lukáš Varecha (doktorand) Rural Tourism 

 

 

3.3 Vzdelávacie projekty 

 

Medzinárodné vzdelávacie projekty  patrili  v sledovanom období k významnej aktivite 

fakulty v oblasti internacionalizácie vzdelávacieho procesu (tabuľka 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://is.uniag.sk/auth/lide/clovek.pl?id=1171
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 Tabuľka 9 Medzinárodné vzdelávacie projekty 

Por

. č. 

Názov projektu  Zodpovedná 

osoba 

/predkladateľ 

začiatok 

projektu 

koniec 

projektu 

Program Projekt 

adminis

trovaný 

áno/nie 

1 International Master of Science in 

Rural Development 

(IMRD) 

prof. JUDr. Anna 

Bandlerová, PhD. 

21.9.2015 20.9.2019 Erasmus + KA1 

EMJMD Erasmus 

Mundus Joint 

Master Degree) 

A 

2 International University 

Cooperation on Land Protection in 

European-Asiatic Countries 

(IUCLAND) 

prof. JUDr. Anna 

Bandlerová, PhD. 

15.10.2015 14.1.2019 Erasmus+, KA2 

Budovanie 

kapacít v oblasti 

vyššieho vzdel. 

A 

3 Comparartive Double Degree in EU 

and South-Korean Rural 

Development and Agricultural 

Economics (EKAFREE) 

prof. JUDr. Anna 

Bandlerová, PhD. 

1.9.2015 31.12.2018 bilaterálna 

spolupráca 

A 

4 Empowering regional Development  

and Innovations (ERDI) 

prof. JUDr. 

Eleonóra 

Marišová, PhD. 

1.9.2015 31.8.2018 Erasmus+ KA2 

Vedomostné 

aliancie 

N 

5 Enhancing Competencies of Central 

Asian Universities in Agricultural 

Policy focused on Environmental 

Protection & Land Management 

(ECAP)  

prof. Ing. Pavol 

Schwarcz, PhD. 

15.10.2015 14.10.2018 Erasmus+ KA2 

Budovanie 

kapacít v oblasti 

vyššieho vzdel. 

A 

6 Sustainable Land Management 

Network (SULANET) 

prof. JUDr. Anna 

Bandlerová, PhD. 

1.9.2015 31.8.2018 Erasmus +, Jean 

Monnet Networks 

A 

7 Training of Individuals through 

Mobility from Uzbek Republic to 

EU (TIMUR) 

Ing. Norbert 

Floriš 

15.7.2013 31.1.2018 Erasmus Mundus A 

8 Rural tourism programs network prof. JUDr. 

Eleonóra 

Marišová, PhD. 

1.1.2010 sieť je 

priebežne 

predlžovaná 

CEEPUS N 

9 Baltic University Programme doc. Ing. 

Alexander Fehér, 

PhD. 

1.1.1995 nešp. Program Baltickej 

Univerzity 

A 

10 Visegrad for Serbia: Bridging the 

gap between education and 

environmentally-friendly 

development in practice 

prof. JUDr. 

Eleonóra 

Marišová, PhD. 

2015 2018 IVF N 

11 Sustainable Management of Cultural 

Landscapes (SUMCULA) 

Ing. Norbert 

Floriš 

10.2017 31.8.2020 Erasmus+ KA2 

Strategické 

partnerstvá 

A 

 

3.5 Študentská vedecká činnosť   
 

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

študentskej vedeckej činnosti (ŠVČ). Zúčastnilo sa jej celkom 13 študentov, z toho 9  študentov II. 

stupňa štúdia a 4 študenti III. stupňa štúdia. Súťažilo sa v dvoch sekciách, a to:  regionálny rozvoj a 

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

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

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

mierne klesol (graf 4).  
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P-Graf 4 Percentuálny podiel študentov zapojených do ŠVČ  

 
 

3.6 Štátne skúšky  
 

Bakalárske štúdium   
 

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

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

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

forme štúdia v študijných programoch: európske rozvojové programy, manažment rozvoja vidieckej 

krajiny a vidieckeho turizmu a environmentálny manažment.  

Štátnych bakalárskych skúšok sa zúčastnilo spolu 94 študentov v dennej a externej forme štúdia. 

Prospelo 87 študentov (93%), z toho 1 (1%) prospel s vyznamenaním a 7 študentov (7%)  neprospelo. 

Na II. stupni štúdia pokračuje takmer 72 (83%) absolventov I. stupňa štúdia (tabuľka 10).  

 

Tabuľka 10 Štátne skúšky študentov I. stupňa štúdia v dennej a externej forme 

Počet zúčastnených 
na ŠS Prospeli 

Z toho prospeli 
s vyznamenaním 

Pokračovanie v štúdiu 
Ing. 

94 87 1 72  

   

 

Inžinierske štúdium  

 

Na II. stupni štúdia sa štátne skúšky organizovali v dennej forme v študijných programoch: 

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

rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu v kombinácii AJ a SJ, regionálny rozvoj a politiky EÚ, 

regionálny rozvoj a politiky EÚ v kombinácii AJ a SJ, v externej forme štúdia v študijnom programe 

manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu.  

V dennej a externej forme pristúpilo k štátnej inžinierskej skúške 104 študentov, z toho prospelo 103 

(99%) študentov. Z uvedeného počtu 3 študenti prospeli s vyznamenaním (3%) (tabuľka 10 a). Na III. 

stupni štúdia pokračuje 1 absolvent (1%) II. stupňa štúdia. 

 

Tabuľka 10 a) Štátne skúšky študentov II. stupni štúdia v dennej a externej forme  

Počet zúčastnených 
na ŠS Prospeli 

Z toho prospeli 
s vyznamenaním 

Pokračovanie v štúdiu 
PhD. 

104 103 3 1  
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Komisie pre štátne skúšky hodnotili ich priebeh, celkovú vedomostnú úroveň študentov ako aj 

organizačné zabezpečenie štátnych bakalárskych a inžinierskych skúšok. Návrhy a odporúčania 

komisií pre štátne skúšky smerovali najmä ku skvalitneniu obsahu záverečných prác a ich hodnotenia. 

V hodnotenom akad. roku absolvovalo štátnu bakalársku skúšku v anglickom jazyku 5 študentov a 

štátnu inžiniersku skúšku 9 študentov. Komisie pre štátne skúšky hodnotili preukázané vedomosti a 

prejav študentov na štátnych skúškach na dobrej úrovni. Porovnaním počtu zúčastnených a úspešných 

študentov na štátnych bakalárskych a inžinierskych skúškach za posledné tri akad. r. (graf 5) vyplýva, 

že priemerný počet neúspešných študentov je takmer 3,8% (3,2%, 4,0% a 4,1% z celkového počtu 

študentov). Udelila sa 1 cena rektora a 6 cien dekanky.   

 

Graf 5 Počet zúčastnených a úspešných študentov na štátnych bakalárskych a inžinierskych skúškach  

 

 

 
 

3.7 Uplatnenie absolventov  
 

Nakoľko 83% absolventov I. stupňa štúdia na FEŠRR pokračuje v štúdiu,  na II. stupni štúdia nie je 

možné vyhodnotiť ich uplatnenie v praxi. Informácie o uplatnení absolventov, ktorí ukončili II. stupeň 

štúdia sa spracovali z výsledkov ankety, ktorá sa elektronicky distribuovala absolventom študijných 

programov na fakulte. Na anketu reagovalo 30 % z celkového počtu absolventov ŠP RRP a RVT a 19 

% absolventov ŠP EMZ.   

 

Uplatnenie absolventov ŠP RRP a RVT 

V praxi sa uplatnilo a má pracovné miesto 83% absolventov, ktorí odpovedali na anketu. 

V študovanom odbore našlo uplatnenie celkom takmer 42% absolventov. Konkrétne uplatnenie našli v 

oblasti verejnej správy na pozíciách projektových manažérov napr. pre Operačný program Ľudské 

zdroje alebo v Implementačnej agentúre Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, oblasti 

hotelierstva, manažmentu podnikov a v službách. V inom odbore ako vyštudovalo pracuje 41 

absolventov (obchod a služby, financie a poisťovníctvo, administratíva, grafický dizajn a iné). Z 

údajov, ktoré má fakulta k dispozícii a na základe zmluvnej spolupráce s praxou možno konštatovať, 

že absolventi sa v predchádzajúcom období uplatnili aj ako projektoví manažéri pôsobiaci v 

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

uplatnenie v odbore, spolupracuje fakulta naďalej, najmä pri organizovaní výberových prednášok, 

terénnych cvičení a odborných exkurzií v rámci jednotlivých predmetov.  

 

Uplatnenie absolventov ŠP EMZ 

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

uplatnilo v študovanom odbore, a to najmä v štátnej správe v Slovenskej agentúre životného 

316

218
198

306

209
190

0

50

100

150

200

250

300

350

2015/2016 2016/2017 2017/2018

p
o

če
t 

št
u
d

en
to

v

počet zúčastnených na ŠS prospeli



  21  

prostredia ako špecialisti na EMAS alebo v súkromnom sektore ako špecialisti na environmentálne 

manažérstvo vo firmách a časť  absolventov  pokračuje v štúdiu v III. stupni štúdia na SPU v 

študijnom odbore environmentálny manažment.  Uplatnenie v iných odboroch našlo 33% absolventov 

v oblasti obchodu a služieb, financií a poisťovníctva a iné. Z predchádzajúcich prieskumov je zrejmé, 

že svoje uplatnenie nachádzajú absolventi uvedeného študijného odboru aj  v štátnej správe napr. na 

okresných úradoch – odboroch starostlivosti o životné prostredie, na príslušných ministerstvách a v 

správe národných parkov a CHKO. 

 

3.8  Prax  
 

Prax ako forma odborného vzdelávania študentov je súčasťou študijných plánov študijných programov 

vyučovaných na FEŠRR. Odborná prax sa uskutočnila vo forme odbornej praxe (terénnych cvičení) 

na I. stupni vzdelávania v študijnom odbore environmentálny manažment a odbornej praxe na II. 

stupni vzdelávania v študijných odboroch verejná správa a regionálny rozvoj a environmentálny 

manažment (tabuľka 10b).  

 

Tabuľka 10b Počet študentov, ktorí absolvovali odbornú prax v dennej a externej forme štúdia  

 

 

Študijný program  

odborná prax 

(terénne cvičenia) 

I. 

odborná prax 

(terénne cvičenia) 

II.  

odborná prax  odborná prax II 

Denné 

Bc. 

Externé 

Bc. 

Denné  

Bc. 
Externé 

Bc.  
Denné 

Bc.  
Externé 

Bc.  
Denné  

Ing. 
Externé 

Ing.  
regionálny rozvoj 

a politiky EÚ (RRP) 
- - - - 32 14 - - 

regionálny rozvoj 

a politiky EÚ (RRPA) 
- - - - 7 0 - - 

rozvoj vidieka 

a vidieckeho turizmu 

(RVT) 

- - - - 43 0 - - 

environmentálny 

manažment (EMZ) 
11 0 4 0 - - 16 3 

Spolu  11 4 96 19 

 

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

bakalárskom stupni vzdelávania pre študijný program environmentálny manažment absolvovalo spolu 

15 študentov. Predmety odborná prax a odborná prax II. predpísané na inžinierskom stupni 

vzdelávania pre vyššie uvedené študijné programy (tabuľka 11) absolvovalo spolu 115 študentov. 
 

Na bakalárskom stupni vzdelávania absolvovali študenti v plnom rozsahu odbornú prax priamo 

v teréne (v konkrétnych biotopoch) pod odborným vedením učiteľov katedier FEŠRR. 
 

Na inžinierskom stupni vzdelávania v študijnom odbore verejná správa a regionálny rozvoj 

absolvovali študenti odbornú prax na mestských a obecných úradoch, v inštitúciách na úrovni kraja 

(napr. Nitriansky samosprávny kraj), na okresných úradoch, úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny, 

v sociálnych zariadeniach služieb, v mikroregiónoch, v  podnikateľských subjektoch a neziskových 

organizáciách. Študenti študijného odboru environmentálny manažment absolvovali prax najmä na 

odboroch starostlivosti o životné prostredie okresných a krajských úradov, obecných a mestských 

úradov, v Štátnej ochrane prírody SR, v Správe CHKO, v príspevkových organizáciách ako Slovenská 

inšpekcia životného prostredia a Slovenská agentúra životného prostredia, v podnikateľských 

subjektoch, ktoré majú zriadené oddelenia životného prostredia.  

 

 

 

 

 



  22  

4. Prijímacie konanie  
  

 Bakalárske štúdium  

  
Prijímacie konanie (PK) sa uskutočnilo v súlade s platnými právnymi predpismi. Podmienky sa 

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

  

Vedenie fakulty venovalo zvýšenú pozornosť informáciám o štúdiu tým, že sa:  

• spracoval propagačný a informačný materiálu o fakulte, akreditovaných študijných 

programoch a podmienkach prijatia na FEŠRR,  

• zostavil nový baner o fakulte v slovenskom a anglickom jazyku, 

• aktualizovali informácie na web stránke fakulty a na webovej stránke www.portalvs.sk,  

v rámci „dni otvorených dverí“ 2. februára a 23. februára 2018 poskytli informácie o 

možnostiach štúdia,   

• prezentovala na veľtrhoch vzdelávania GAUDEAMUS Nitra a AKADÉMIA & VAPAC 

Bratislava,  

• na stredné školy zaslali informačné materiály, 

• pripravil plagát o potenciálnom uplatnení absolventov jednotlivých študijných programov, 

uverejnil sa na vybraných stredných školách, v prostriedkoch hromadnej dopravy a v 

regionálnych médiách,  

• zabezpečila propagácia fakulty počas prednáškových a iných pobytov učiteľov a študentov na 

zahraničných univerzitách, 

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

tímoch učiteľ a študent (10 stredných škôl) a propagácia priamo študentmi (23 stredných 

škôl) a na Ukrajine v tíme učiteľ a študent (4 stredné školy v meste Ľvov),  

• zabezpečila propagácia fakulty študentmi prostredníctvom sociálnej siete Facebooku.  

  

Prijímacie konanie sa uskutočnilo formou prijímacieho pohovoru, ktorého sa zúčastnilo vyše 75% 

prihlásených uchádzačov o štúdium. Pri výbere uchádzačov sa zohľadňovali výsledky 

stredoškolského štúdia, jazykové certifikáty a úspešná reprezentácia na medzinárodných a národných 

súťažiach vo vybraných disciplínach.  

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

študentoch do 1. ročníka I. stupňa štúdia je uvedený v tabuľke 11.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fesrr.uniag.sk/
http://www.fesrr.uniag.sk/
http://www.portalvs.sk/
http://www.portalvs.sk/
http://www.portalvs.sk/
http://www.portalvs.sk/
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Tabuľka 11  Prijímacie konanie pre akad. rok 2018/19 na I. stupeň štúdia v dennej a externej 

forme štúdia (1. a 2. kolo) 

Denná forma štúdia 

ŠP 

Počet 

uchádzačov o 

štúdium 

Počet 

zúčastnených 

uchádzačov % účasť na PK 

% zapísaných 

novoprijatých 

zo 

zúčastnených 

na PK 

Počet  

zapísaných 

novoprijatých 

študentov 

EMZ 11 4 36,4 - - 

RRP 73 64 87,7 78,1 51 

RRPA 12 10 83,3 30,0 5 

RVT 45 41 91,1 70,7 30 

Spolu  141 119 74,6 59,6 86 

Externá  forma štúdia   

ŠP 

Počet 

uchádzačov o 

štúdium 

Počet 

zúčastnených 

uchádzačov 
% účasť na PK 

 Počet 

zapísaných 

študentov 

novoprijatých 

EMZ 2 0 0 - 0 

RRP 9 9 100 100 10 

RVT 3 3 100 - 0 

Spolu 14 12 66,7 100 10 

 

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

najvyšší záujem sa zaznamenal o študijné programy regionálny rozvoj a politiky EÚ a rozvoj vidieka 

a vidieckeho turizmu. Nízky počet uchádzačov sa zaujímalo o študijné programy regionálny rozvoj 

a politiky EÚ v kombinácií anglického a slovenského jazyka a environmentálny manažment. 

Dôvodom pretrvávajúceho celkového poklesu počtu uchádzačov o štúdium v externej forme štúdia, 

ako aj počtu zapísaných študentov je spoplatnenie štúdia a predĺženie dĺžky štúdia v externej forme. 

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

v dennej a externej forme štúdia v akad. r. 2016/2017 až 2018/2019 je uvedený v grafoch 6 a 7. 

 

 Graf 6 Počet uchádzačov o štúdium, zúčastnených na prijímacom konaní a zapísaných študentov na I.  

stupni v dennej forme štúdia  
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Graf 7 Počet uchádzačov o štúdium, zúčastnených na prijímacom konaní a zapísaných študentov na I.  

stupni v externej forme štúdia 

 

 
 

 

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

zo stredných odborných škôl a gymnázií (takmer 62% prijatých uchádzačov zo stredných odborných 

škôl, 34% z gymnázií a 4% z iných stredných škôl v zahraničí). Z priestorového hľadiska sa na fakultu 

hlásia najmä uchádzači z Nitrianskeho kraja (64%). Ďalej z Trnavského kraja (10%), 

Banskobystrického kraja (6%), zo zahraničia (4%), Žilinského (4%) a Trenčianskeho (4%). 

Porovnaním s predchádzajúcim obdobím sa zvýšil počet uchádzačov o štúdium z Nitrianskeho kraja 

o 12%, klesol počet uchádzačov z Trnavského kraja o 5% a zo zahraničia o 3%, menej uchádzačov 

bolo z východného Slovenska (grafy 8 a 9).  

 

Graf 8 Prijatí uchádzači na I. stupeň štúdia podľa strednej školy  
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Graf 9 Prijatí uchádzači na I. stupeň štúdia podľa krajov a druhu škôl (%) 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inžinierske štúdium  

  

Zaevidovalo sa spolu 119 prihlášok v dennej aj externej forme štúdia. Na štúdium sa  zapísalo 96 

uchádzačov (takmer 81% z celkového počtu prihlásených uchádzačov o štúdium) (tabuľky 11 a, b).  

Možno skonštatovať, že celkový počet podaných prihlášok na II. stupeň štúdia oproti 

predchádzajúcemu akad. roku klesol (takmer o 25% z celkového počtu prihlášok). Záujem študentov 

o štúdium zo strany absolventov I. stupňa štúdia iných univerzít SR je v hodnotenom období poklesol, 

ako predchádzajúci akad. rok (24% a 17%). 

 

Tabuľka 11 Prijímacie konanie pre akad. rok 2018/2019 

Stupeň 

štúdia 
Forma štúdia 

Počet 

prihlásených 

Počet 

zúčastnených 

Počet prijatých Počet  

zapísaných na fakulte 

(novoprijatí) v riadnom 

 konaní 

po 

preskúmaní 

Ing. 

II. st. 

denná 91 91 88 0 75 

externá 28 28 27 0 22 

 

Tabuľka 11 a) Prijímacie konanie pre  akad.  rok 2018/2019 na II. stupni štúdia v dennej forme štúdia 

(podľa študijných programov)   

Študijný program Počet prihlásených 

uchádzačov 
Počet zapísaných študentov 

EMZ 10 10 

RRP 42 34 

RRPA 18 14 

RVT 21 17 

Spolu 91 75 

 

0 10 20 30 40 50 60 70

NITRIANSKÝ KRAJ

TRNAVSKÝ KRAJ

BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ

INÉ (ZAHRANIČIE)

ŽILINSKÝ KRAJ

TRENČIANSKÝ KRAJ

PREŠOVSKÝ KRAJ

BRATISLAVSKÝ KRAJ

KOŠICKÝ KRAJ

52,1

15,3

5,1

7,1

5,1

4,1

6,1

3,1

2

63,5

10,4

6,3

4,2

4,2

4,2

3,1

2,1

2,1

2017/2018

2018/2019

Gymnázium (34%),
Obchodná akadémia (21%),
Hotelová akadémia (9%),
Stredná priemyselná škola (5%),
Iné zahraničia (4%),

ostatné (menej ako po 3%).....
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Tabuľka 11 b) Prijímacie konanie pre  akad.  rok 2018/2019 na II. stupni štúdia v externej forme 

štúdia (podľa študijných programov)   

Študijný program Počet prihlásených 

uchádzačov 
Počet zapísaných študentov 

RRP 17 13 

RVT 11 9 

Spolu 28 22 

 

         5. Personálne zabezpečenie vzdelávacieho procesu  
  

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

štruktúra k 31.10.2017 je uvedená v tabuľkách 12, 12a. V súlade  so spôsobom univerzitného 

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

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

učitelia z iných fakúlt SPU.  

 

Tabuľka 12 Počet učiteľov a ich kvalifikačná štruktúra údaje k 31.10.2017 

Rok  Profesori  Docenti  Odborní asistenti  Asisten 
ti  

Hosť. 

Profesor  
Učitelia 

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

PhD. 

2015/2016 1 10 0 5 28 0 0 0 44 

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

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

 

Tabuľka 12a Počet učiteľov na plný a skrátený úväzok k 31.10.2017 

Fak 

Profesori Docent     Odborní asistenti 

Asis- 

tent 

Lek

- 

tor 

Učiteli

a  

spolu 
DrS

c 

CSc. 

/PhD./  
Spolu 

CSc. 

/PhD./  

bez 

PhD. 

Spolu  
CSc. 

/PhD./  

Bez  
Spol

u  
Fyzick

y 

ved.hod

. 

 FAPZ 1 18 19 38 0 38 46 0 46 0 0 103 

 FBP 2 14 16 15 0 15 33 0 33 0 0 64 

 FEM 0 7 7 29 0 29 73 7 80 0 0 116 

 FEŠRR 1 9 10 6 0 6 26 0 26 0 0 42 

 FZKI 3 5 8 13 0 13 34 1 35 0 0 56 

 TF 0 10 10 26 0 26 34 0 34 0 2 72 

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

Spolu 7 63 70 127 0 127 246 8 254 5 2 453 

 

Problémom v oblasti personálneho zabezpečenia vzdelávacieho procesu na fakulte zostáva:  

- zlá veková štruktúra profesorov,  

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

 

      Za pozitívne možno považovať:  

 24% podiel profesorov z celkového počtu učiteľov na fakulte, 

 v súčasnosti nie je na fakulte zamestnaný žiadny učiteľ bez akademického titulu PhD..  

  

6.  Ďalšie vzdelávanie    
  

Na univerzite 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 univerzity a zo zahraničia.   
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 6.1 Univerzita tretieho veku  

  
V oblasti celoživotného vzdelávania sa v sledovanom období realizovalo záujmové vzdelávanie 

seniorov na Univerzite tretieho veku (UTV) vo vzdelávacom  programe Človek, právo a psychológia. 

Vzdelávanie v programe Krajina, v ktorej žijeme nebolo realizované (tabuľka 13).   

 

 Tabuľka 13   Prehľad o počtoch poslucháčov a absolventov  UTV  

Fakulta / Pracovisko Počet poslucháčov Počet absolventov 

FBP 6 0 

FEM 30 0 

FEŠRR 13 10 

FZKI 117 54 

BZ 19 19 

CUŠ 16 16 

R-SPU 25 25 

Spolu 226 124 

 

6.2 Doplňujúce pedagogické štúdium  
  

Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) absolvovalo celkom 5 študentov na fakulte v dennej forme 

štúdia. Z celkového počtu študentov SPU, ktorí absolvovali DPŠ predstavovali študenti FEŠRR 7% 

podiel (tabuľka 14).  

 

 

Tabuľka 14  Počet študentov doplňujúceho pedagogického štúdia (v dennej forme štúdia) podľa fakúlt  

Fakulta  Počet študentov DPŠ 

FAPZ  21 

FBP  28 

FEM  11 

FEŠRR  5 

FZKI  0 

TF  5 

Spolu  70 

 

6.3 Vysokoškolská pedagogika pre absolventov VŠ 

 
Doplňujúce pedagogické štúdium úspešne ukončilo 34 absolventov SPU, z toho 2 z FEŠRR. 

 
6.4 Letné školy   

 

Na fakultnej úrovni sa v sledovanom období nerealizovala žiadna letná škola.  

 

7. Organizačné a materiálne zabezpečenie vzdelávacieho procesu  
  

Materiálno-technické zabezpečenie vzdelávacieho procesu na FEŠRR, fakulta vylepšuje v rámci 

projektov predkladaných na výzvy štrukturálnych fondov Európskej únie. Nákup prístrojov do 

laboratórií, výpočtovej techniky, softvérov do cvičební, ako aj študijnej a odbornej literatúry (knihy, 

monografie, a pod.) sú financované aj z bežiacich výskumných projektov a grantov základných 

pracovísk. 

Vedenie univerzity a aj vedenie fakúlt sa snažilo za posledné roky o  modernizáciu výučbových 

priestorov rekonštrukciou posluchární. V poslednom čase boli vybavené centrálne posluchárne novou 

audiovizuálnou technikou. Ide o posluchárne A1, Z1, T, CH, A2, Z2, A3, Z3, S, S01, S31, MF24 a Q1. 

Bola použitá v súčasnosti najmodernejšia technika, výkonné a kvalitne dataprojektory, jednotne 
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riadenie, ozvučenie a zatemnenie v posluchárniach A2, Z2 a CH. V posluchárniach A1, CH, T a S01 

sa začali využívať zariadenia pre automatický záznam prednášky, seminára alebo konferencie. Všetky 

záznamy sa uchovávajú a môžu kedykoľvek prezerať na multimediálnom serveri mm.uniag.sk. Prístup 

je riadený podľa požiadaviek a pokynov autorov v súlade s našimi právnymi predpismi o autorských 

právach. Na  8 LCD panelov umiestnených v priestoroch univerzity ( pred posluchárňou Z1, vo 

vstupnej hale pod aulou, do S pavilóna, do MF pavilón, v budove na Farskej, Tulipánovej,  v knižnici 

a na ŠD A. Bernoláka), sa premietajú informácie potrebné pre študentov a o aktualitách zo života na 

univerzite.     

V súčasnosti je na SPU 39 počítačových cvičební, z toho FAPZ-7, TF-12 a 2 špecializované 

cvičebne, FEM-9 a 1 laboratórium , FZKI-5, FEŠRR-3, FBP-2. Na hlavnej chodbe medzi pavilónmi je 

umiestnených 18 terminálov, 12 terminálov na TF a 5 Windows terminálov, 1 PC pre zdravotne 

postihnutých na vozíčku a 2 moderné polohovateľné Windows terminály vhodné aj pre výškou 

handicapovaných študentov, resp. študentov na vozíčku. Vo všetkých výučbových priestoroch je 

možne využiť bezdrôtové (WIFI) pripojenie do počítačovej siete. Wifi sieť nazvaná „spu-info“ je 

prístupná bez hesla a umožňuje prístup do všetkých informačných systémov SPU. Ďalšia dostupná  

wifi sieť s názvom „eduroam“ je zabezpečená šifrovanou komunikáciou WPA2 a je určená pre celú 

univerzitnú komunitu s pripojením do celého Internetu. Tretia wifi sieť nazvaná WifiGuest je určená 

pre hostí v rámci seminárov a konferencií. Komu takéto pripojenie nestačí, môže využiť 100Mb/s 

alebo 1Gb/s  káblové pripojenie do LAN a do Internetu na pracoviskách, cvičebniach alebo aj v 

ubytovniach SPU v Nitre.  V  prevádzke je aj lokálna sieť na Študentských domovoch, s prívodom 

internetu do každej izby. 

Na SPU je pripojenie do  INTERNETu cez  Slovenskú akademickú dátovú sieť - SANET. 

Každoročne sa podľa potreby zvyšuje rýchlosť tohto pripojenia. V súčasnosti je rýchlosť pripojenia do 

Internetu 2x10Gb/s obojsmerne a vyše 90% všetkých počítačov na univerzite je zapojených do 

počítačovej siete a kabeláž je vybudovaná vo všetkých budovách školy.  

Univerzitný informačný systém (ďalej UIS) od firmy IS4U z Brna je modulárne navrhnutý 

informačný systém, ktorý zahrňuje nasledujúce moduly: 

 Štúdium – študijno-administratívny informačný systém - komplexné riadenie ECTS 

kompatibilného štúdia zapájajúc všetkých účastníkov pedagogického procesu na univerzite – 

uchádzačov, študentov, učiteľov, vedúcich katedier, študijné oddelenia a vedúcich 

pracovníkov fakúlt a univerzity, modul prijímacieho konania, e-prihlášky, financovanie 

štúdia, elektronická podpora výuky, študijné materiály, testovanie, vyhodnocovanie, 

elektronické odovzdávanie prác, evidencia výsledkov, správa študentských domovov - 

ubytovanie, prideľovanie dekrétov na ŠD a klub absolventov. 

 Zahraničné štúdiá evidovanie študijných pobytov zahraničných študentov na univerzite, 

správu zahraničných inštitúcií, dohôd a podnikov pre výjazdy študentov, ktorých pobyty sú 

tiež evidované. 

 Portál verejných informácií - celý rad informácií mimo univerzitu z ostatných 

implementovaných modulov. 

 Osobný manažment - komplexné nástroje pre rozvoj a podporu elektronickej komunikácie 

medzi zamestnancami a študentmi, Poštová schránka, Dokumentový server, Správa úloh, 

Správa blogov, Diskusné fóra.  

 Manažérska nadstavba UIS - informácie pre jednotlivé zložky riadenia univerzity – 

vedúcich katedier, prodekanov a dekanov, prorektorov a rektora univerzity.  

 Veda a výskum - komplexný systém evidencie vedeckovýskumných výsledkov univerzity 

(publikácie, projekty) vrátane podpory tvorby životopisov a interných evaluácií nadväzujúc 

na vedeckovýskumnú podporu na III. stupni štúdia. 

 Technológie - riadenie informačných a komunikačných technológií, hlavne správa 

identifikačných kariet, bezkontaktné identifikačné karty, ktoré slúžia nielen ako študentské 

preukazy, ale aj pre povolenie vstupu do niektorých cvičební, niektorých budov na univerzite 

a hlavne na objednávanie, výdaj a okamžité bezhotovostné zaplatenie stravy v univerzitných 

jedálňach a na identifikáciu v knižnici. Preukazy slúžia aj na dokladovanie oprávnenosti 

študentskej zliav na Železniciach Slovenska, ale aj u autobusových dopravcov, sú použiteľné 

aj na bezhotovostnú platbu za mestskú aj medzimestskú dopravu. Okrem toho, tieto preukazy 
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sú pre denných študentov vydávané ako plnohodnotné medzinárodné preukazy študentov 

v organizácii ISIC = International  Student Travel Confederation, ktorá zabezpečuje zľavnené 

cestovanie a pobyty študentov na celom svete. 

Modul Technológie rieši aj aplikáciu pre centrálny manažment počítačovej siete, kam patrí 

napr. jednotná správa loginov a účtov na serveroch, správa emailových adries užívateľov 

a aliasov,  správa účtov prístupového systému SALTO ( kľúče pre dvere do budov  a rampy 

pre parkoviská)  a stravovacieho systému Kredit. 

 E-Agenda - automatizáciu a prehľadnosť činností  univerzity.  

 

E-Learning  LMS MOODLE 

Na  univerzite sa od roku 2005 začalo nasadzovanie  LMS MOODLE (http://moodle.uniag.sk) 

a v súčasnosti je používané všetkými fakultami SPU v Nitre a obsahuje viac ako 100 elektronických 

kurzov pre podporu výučby. V roku 2014 sa prešlo na novú verzie Moodle na celoškolskom serveri.  

 

Office 365  

Nové možnosti pre komunikáciu a hlavne e-maily na univerzite prinieslo nainštalovanie cloudového 

systému  Office 365. Systém môžu využívať nielen učitelia a zamestnanci univerzity, ale aj všetci 

študenti.  

Výhody Microsoft Office 365: 

 mailová schránka s kapacitou 50GB, s nepretržitou dostupnosťou z ktoréhokoľvek počítača 

alebo mobilného zariadenia, 

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

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

Explorer, Chrome, Firefox a pod.) 

 ukladanie, organizovanie a zdieľanie dokumentov a iných súborov v zabezpečenom 

umiestnení v cloude – 1000 GB priestoru ( One Drive for Bussines) 

 odosielanie okamžitých správ, zvukové hovory (aj do telefónnej siete) a videohovory, 

schôdze cez aplikáciu Skype for Bussines 

 vytváranie vlastných verejných alebo zdieľaných a privátnych webových sídiel pod adresou 

https://uniag1.sharepoint.com/názov. 

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

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

 

7.1 Zabezpečenie predmetov študijnou literatúrou  
    

Vydalo sa 9 nových titulov študijnej literatúry, ktorých autormi alebo spoluautormi sú učitelia 

(tabuľky 15).  

 

Tabuľka 15 Počet vydaných titulov podľa fakúlt 

 Publikácie FEŠRR 

Monografie 2 

Skriptá 6 

Ostatná odporúčaná literatúra 1 

 Spolu 9 

Zdroj: VES, 2018 

 

7.2 Knižničné služby 

 

Vzhľadom na meniace sa informačné prostredie a informačné správanie mladej generácie sa 

mení aj charakter knižničných služieb. Čím ďalej, tým väčší dôraz sa presúva na online 

služby, ktoré okrem zabezpečovania prístupu k licencovaným elektronickým informačným 

zahŕňajú napríklad e-výpožičky a služby digitálnych repozitárov či archívov. Všetky tieto 

http://moodle.uniag.sk/
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trendy akademická knižnica SPU – Slovenská poľnohospodárska knižnica reflektuje 

a prispôsobuje sa im. 

V oblasti prístupu k informačným zdrojom knižnica študentom ponúkala najmä: 

- Fond tlačených publikácií – viac ako 530 000 knižničných jednotiek. 

- Licencované elektronické informačné zdroje – 2 bibliografické databázy (Web of 

Science a Scopus), 6 databáz plných textov, v ktorých je viac ako 16 000 titulov 

časopisov (GALE Cengage, Science Direct, ProQuest, Wiley Online Libary, 

SpringerLINK, a SciFinder. 2 databázy e-kníh KNOVEL Library a ProQuest e-books. 

- Službu výpožičiek e-kníh FexiBooks. 

- Obsah vlastného digitálneho archívu, ktorý obsahoval 16 480 dokumentov. 

Používateľské priestory knižnice predstavujú takmer 1 800 m2. Počet miest na štúdium je 120 

(plus 24 tzv. oddychových miest predstavujú rôzne kreslá, sedacie vaky a  pohovky). 

Technické vybavenie sa priebežne modernizuje. Keďže študenti preferujú prácu na vlastných 

zariadeniach, počet PC pre používateľov mierne klesol. 

Vzhľadom na umiestnenie knižnice mimo areálu univerzity sa začala výstavba budovy 

v areáli, ktorej súčasťou budú nové študijne priestory s rozlohou viac ako 600 m2.  

Súčasné prostredie je charakteristické informačným preťažením a informačným smogom, čo 

kladie vysoké nároky na čas a pozornosť každého. Akademickým knižniciam preto už nestačí 

iba pasívne čakať, či si ich študenti (a iní potenciálni používatelia všimnú), musia o sebe 

dávať vedieť. Rovnako dôležité je propagovať kvalitný obsah, ktorý ponúkajú. Preto sa 

bežnou súčasťou modernej knižnice stáva marketing a najmä reklama, ktorej cieľom je 

vyvolať záujem o ňu a jej služby. Samozrejmosťou je preto prezentácia knižnice 

prostredníctvom sociálnych médií (Facebook, G+) a  organizovanie rôznych propagačných 

podujatí.  

Knižnica v spolupráci s jednotlivými vyučujúcimi poskytovala prednášky, semináre 

a cvičenia so zameraním na témy ako vyhľadávať literatúru, ako správne citovať, hodnotenie 

kvality informačných zdrojov, elektronické informačné zdroje a možnosti ich využitia, 

autorské právo a záverečné práce. Okrem nich ponúkala aj vlastné podujatia zamerané na 

propagáciu elektronických informačných zdrojov a pod. 

Knižnica bola počas semestrov otvorená od 8.00 do 18.00, resp. do 17.00 (v piatok), v letnom 

semestri  sa podľa potreby predlžovali otváracie hodiny do 19.00. V nezmenenej forme 

pokračovali služby pre študentov so špecifickými potrebami: 

 

7.3 Sociálne podmienky študentov  
  

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

štipendiá a pôžičky.  Sociálne štipendium poberalo priemerne 18 študentov za 10 mesiacov v celkovej 

výške 40 395 €.  

V zmysle Vyhlášky č. 453 (Zbierka zákonov č. 453/2005) v akad. roku 2017/2018 z dotácie 

MŠVVaŠ SR sa vyplatilo motivačné štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností 52 

študentom dennej formy štúdia, v celkovej sume 23 900 € (v priemere 460 EUR/študent). Za 

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

činnosti sa vyplatilo 6 študentom fakulty motivačné štipendium v celkovej výške 3 600 EUR (cena 

dekanky) a 1 študentovi cena rektora (800 EUR). Prehľad o vyplatenom  motivačnom štipendiu je 

uvedený v tabuľke 16. 
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Tabuľka 16 Sociálne štipendiá 

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 

  priemer za 10 mesiacov 

  59,1 13563 51,1 11786,5 87,1 20331,5 17,6 4039,5 27,9 6850 26,3 6675,5 269 63246 

 

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

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

postoj študenta celkom 8 študentom v celkovej výške 1 865 €.  
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8. SWOT analýza  
  

Silné stránky  

• úspešnosť v internacionalizácii vzdelávania,  

• úspešnosť v získavaní medzinárodných vzdelávacích projektov,  inovácia študijných programov 

predložených v rámci akreditácie,  

• fungovanie nástroja pre hodnotenie kvality vzdelávania na fakulte (FRK, zavádzanie hodnotenie 

vzdelávania podľa noriem a smerníc na zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania v 

Európskom priestore),   

• zlepšenie dosiahnutých študijných výsledkov, 

• úroveň komunikácie so študentmi na vysokej úrovni, 

• spolupráca fakulty s praxou pri realizácií letných škôl, odborných seminárov, prednášok a praxí 

študentov, 

• zapojenie sa do aktivít ďalšieho vzdelávania na SPU 

 

Slabé stránky  

• pokles počtu uchádzačov o štúdium,   

• pretrvávajúci nízky záujem o študentskú vedeckú činnosť na fakulte,  

• nezáujem študentov o hodnotenie kvality vzdelávacieho procesu,  

• pretrvávajúce  problémy s priestormi  pre realizáciu vzdelávacieho procesu (lokalizácia 

priestorov),  

• slabá aktivita učiteľov pri publikovaní študijnej literatúry,  

• zvyšovanie kvalifikačnú štruktúru zamestnancov. 

  

Príležitosti  

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

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

konaní v odbore verejná správa a regionálny rozvoj, 

• zintenzívnenie cielenej propagácie študijných programov na stredných školách na Slovensku 

a v zahraničí,  

• motivovanie študentov k vedeckej aktivite,  

• zapájanie sa fakulty do aktivít celoživotného vzdelávania,  

• zapájanie pracovníkov fakulty do projektovej činnosti a získanie doplnkových zdrojov 

financovania pre vzdelávacie a výskumné aktivity. 

  

Ohrozenia  

• rast konkurencie zo strany poskytovateľov vysokoškolského vzdelania,   

• nedostatočne financovanie vysokoškolského vzdelávania zo strany štátu.  
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 9. Záver (Opatrenia pre ďalší akademický rok) 

 

Fakulta európskych štúdii a regionálneho rozvoja SPU v Nitre je za svojich štrnásť rokov existencie 

úspešná najmä v oblasti internacionalizácie vzdelávania, v získavaní medzinárodných a domácich 

vzdelávacích a výskumných projektov, v inovácii študijných programov predložených v rámci 

akreditácie. Pre hodnotenie kvality vzdelávania funguje Fakultná rada kvality. Pozitívom je aj 

zapojenie sa do aktivít ďalšieho vzdelávania na univerzite.  

 

Opatrenia pre ďalší akademický rok 

 

Novoprijaté úlohy:  

 

Reakreditovať študijný program integrovaný rozvoj vidieka v študijnom odbore verejná správa 

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

Termín: december 2018 

Zodpovední: poverení garanti študijného programu, prodekani 

 

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

rozvoja vidieka“. 

Termín: december 2018 

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

 

Trvalé úlohy: 

 

1. Stabilizovať personálne zabezpečenie vzdelávacieho procesu na FEŠRR a podporovať 

odborný rast učiteľov pre získavanie vedeckopedagogických hodností ako i výchovou 

mladých učiteľov. 

Termín: trvale 

Zodpovedná: dekanka fakulty 

 

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

v jazyku anglickom. 

Termín: trvale 

Zodpovedná:  dekanka fakulty 

 

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

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

programov zabezpečovaných na fakulte pri súčasnom zainteresovaní všetkých 

pracovníkov a študentov. 

Termín: trvale 

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

 

4. Formou dotazníkového prieskumu hodnotiť uplatnenie absolventov a spokojnosť 

zainteresovaných strán po nástupe do praxe.  

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

Zodpovedná: prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť  

 

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

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

modernizovať vzdelávací proces. 

Termín: trvale 

Zodpovední: dekanka fakulty, učitelia 

 

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



  34  

Zodpovední: prodekanka pre zahraničné vzťahy, garanti ŠP 

 

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

študentov. 

Termín: trvale 

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

 

8.  Posilniť cielenú propagáciu možností štúdia na fakulte, vytvoriť marketingovú stratégiu 

propagácie štúdia. 

Termín: trvale  

Zodpovední: osoba poverená pani dekankou, prodekani  


