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1  ÚVOD 
 

 

 Zabezpečenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu patrí medzi základné priority 

v rozvoji Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. 

Hlavný cieľ vzdelávacej činnosti spočíva v príprave konkurencieschopného absolventa, 

ktorého poznatky, vedomosti a zručnosti budú na úrovni súčasného vedeckého poznania 

a budú v súlade s požiadavkami praxe. Jeho výsledné kompetencie by mali byť zhodné 

s kompetenciami obdobného diplomu v jednotlivých krajinách Európy či vyspelého sveta. 

Fakulta v súlade so zásadami Bolonskej konferencie uskutočňuje trojstupňové flexibilné 

univerzitné vzdelávanie založené na kreditovom systéme ECTS s cieľom vychovávať 

absolventov vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia. Analýza dosiahnutých 

výsledkov v uplynulom akademickom roku, analýza dlhodobých trendov vo všetkých 

oblastiach spätých so vzdelávacím procesom má poskytnúť reálny pohľad, identifikovať silné 

a slabé stránky, možnosti a ohrozenia a vyústiť do stanovenia krátkodobých, prípadne 

dlhodobých cieľov.  

 

 

 

1.1 Vyhodnotenie plnenia úloh z kolégia dekanky a vedeckej rady FEM 

  

Zvyšovanie kvality vzdelávacieho procesu považuje fakulta za kontinuálny proces, 

ktorým chce zabezpečiť rozvoj študijných programov, foriem vzdelávania i organizáciu 

samotnej vzdelávacej činnosti. Preto sa otázkam výchovno-vzdelávacieho procesu venovala 

pozornosť prakticky na každom zasadnutí kolégia dekanky ako i na zasadnutiach vedeckej 

rady. Z hodnotených parciálnych častí výchovno-vzdelávacieho procesu na kolégiách 

dekanky a FEM a VR vyplynuli návrhy a opatrenia, ktoré už boli realizované aj v priebehu 

hodnoteného akademického roka. Na vedeckej rade 25.11.2015 bola hodnotená a schválená 

Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti na FEM za ak. rok 2014/2015 a boli 

prijaté návrhy opatrení pre akademický rok 2015/2016, z ktorých väčšina bola realizovaná, 

riešenie jedenej úlohy bude pokračovať aj v nasledujúcom roku. 

 

 

 

1.2  Akreditované študijné programy v ak. roku 2015/2016 

 

Na základe prehodnotenia efektívnosti študijných programov so zreteľom na záujem 

o daný program, potenciálne predpoklady, uplatnenie absolventov, kapacitné možnosti 

fakulty, ako aj nadväznosti študijných programov boli v rámci novej komplexnej akreditácie 

pripravené podklady pre akreditáciu v siedmych študijných programoch pre bakalársky v 

štyroch pre inžiniersky a v troch študijných programoch pre doktorandský stupeň štúdia (z 

toho tri nové študijné programy: na prvom stupni Enviromentálna ekonomika a manažment, 

na druhom Manažment podniku a na treťom stupni Agrárny obchod a marketing). 

Akreditačná komisia v rámci Komplexnej akreditácie schválila všetky navrhované programy 



a Ministerstvo školstva priznalo právo udeľovať akademické tituly v schválených študijných 

programoch. Mimo komplexnej akreditácie bol predložený a schválený nový študijný 

program na druhom stupni štúdia Medzinárodná ekonomika a rozvoj, v slovenskej aj 

anglickej verzii. 

V roku 2016 po komplexnej akreditácii  boli predložené na akreditáciu študijné 

programy v kombinovanej forme v slovenskom a anglickom jazyku (už akreditované 

v slovenskej aj anglickej forme výučby) na prvom stupni štúdia Medzinárodné podnikanie 

s agrárnymi komoditami, na druhom stupni štúdia Medzinárodná ekonomika a rozvoj, 

Ekonomika podniku, Agrárny obchod a marketing. Akreditačná komisia v súčasnosti 

posudzuje predložené materiály. 

V súčasnom období má fakulta priznané právo udeľovať akademické tituly v 7 

študijných programoch pre bakalársky, 5 pre inžiniersky a 3 študijných programoch pre 

doktorandský stupeň štúdia. Podľa vyjadrenia Akreditačnej komisie je fakulta spôsobilá 

uskutočňovať všetky pôvodné študijné programy do najbližšej komplexnej akreditácie, 

nové na obdobie štandardnej dĺžky štúdia. Rovnako personálne garancie, kvalifikačná 

a veková štruktúra sú predpokladom dlhodobej stability u akreditovaných študijných 

programov.  
 

 

Tabuľka 1     Akreditované študijné programy FEM SPU v Nitre v akademickom roku 2015/2016 

                      (schválené Akreditačnou komisiou pri vláde SR) 

Študijný program Stupeň Denné študium Externé štúdium

Ekonomika podniku 1 slovenský slovenský

Manažment podniku 1 slovenský slovenský

Kvantitatívne metódy v ekonómii 1 slovenský

Medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami 1 slovenský

anglický

Obchodné podnikanie 1 slovenský slovenský

Environmentálna ekonomika a manažment 1 slovenský slovenský

Účtovníctvo 1 slovenský slovenský

Ekonomika podniku 2 slovenský slovenský

anglický

Manažment podniku 2 slovenský slovenský

Kvantitatívne metódy v ekonómii 2 slovenský

Agrárny obchod a marketing 2 slovenský slovenský

Medzinárodná ekonomika a rozvoj 2 slovenský slovenský

anglický anglický

Ekonomika a manažment podniku 3 slovenský slovenský

anglický anglický

Agrárny obchod a marketing 3 slovenský slovenský

anglický anglický

Ekonomika a manažment 3 slovenský slovenský

poľnohospodárstva a potravinárstva anglický anglický  

 

 

 

 

 

 

 



2  KVANTITATÍVNE UKAZOVATELE 
 
2.1  Počty študentov v akad. roku 2015/2016 
 
 
  Fakulta ekonomiky a manažmentu zabezpečovala výchovno-vzdelávací proces 
v nasledujúcich druhoch a formách štúdia: 
 
bakalárske štúdium – denná a externá forma, 
inžinierske štúdium – denná a externá forma, 
doktorandské štúdium  – denná a externá forma, 
súbežné doplňujúce pedagogické štúdium – denná forma, 
doplňujúce pedagogické štúdium pre absolventov VŠ a SŠ – externá forma, 
univerzita tretieho veku. 
   

Tabuľka 2  Celkové počty študentov v jednotlivých druhoch a formách štúdia 

DŠ E DŠ E I E DŠ E

2005/2006 3056 378 512 1296 398 46 48 193 140 45

2006/2007 2920 728 459 921 340 39 52 205 146 30

2007/2008 2933 1075 458 535 288 49 40 201 117 170

2008/2009 2830 1093 439 591 245 44 48 173 95 102

2009/2010 2753 1014 577 335 223 47 35 165 76 281

2010/2011 2632 930 312 637 234 42 32 138 102 205

2011/2012 2528 891 282 694 229 39 32 113 110 138

2012/2013 2437 1067 271 607 206 36 28 73 63 86

2013/2014 2257 1153 219 562 181 40 28 35 0 39

2014/2015 2317 1193 202 610 159 42 24 33 41 13

2015/2016 2399 1239 154 654 141 29 18 58 86 20
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Graf 1     Vývoj počtu študentov na FEM SPU v Nitre  



 V posledných rokoch z dôvodu zmeny podmienok rozdeľovania rozpočtových zdrojov na 
SPU v Nitre, ako aj z dôvodu znižovania počtu externých študentov bolo nutné zvyšovať 
počty študentov na I. stupni dennej formy štúdia. V roku 2015/2016 študovalo na I. a II. 
stupni 2188 študentov (1893 v dennej a 295 v externej forme výučby) a na začiatku 
akademického roku 2016/2017 2118 študentov (1885 v dennej a 233 v externej forme 
výučby). 
 
 
2.2  Počty študentov na I. stupni štúdia 

 

Bakalárske a inžinierske štúdium predstavuje ucelenú formu 6-semestrového, resp. 4-

semestrového  štúdia v akreditovaných študijných programoch FEM (tab.1). V prvom stupni 

bakalárskeho štúdia dennou formou študovalo v akademickom roku 2015/2016  1239 

študentov (89%), čo predstavuje nárast o 46 študentov a na externej forme 154 študentov 

(11%), čo predstavuje pokles o 48 študentov oproti predchádzajúcemu roku. 

 

Tabuľka 3  Počet študentov na I. stupni - denná forma štúdia 

1. roč. 2. roč. 3.roč.

Ekonomika podniku 142 123 120 385

Manažment podniku 116 98 80 294

Účtovníctvo 88 51 40 179

Obchodné podnikanie 87 50 53 190

Medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami 64 32 43 139

Kvantitatívne metódy v ekonómii 17 20 15 52

Spolu  : 514 374 351 1239

Študijný program Bakalárske štúdium S p o l u 

 

 

Tabuľka 4   Počet študentov na I. stupni - externá forma štúdia 

1. roč. 2. roč. 3.roč.

Ekonomika podniku 16 17 18 51

Manažment podniku 26 14 21 61

Účtovníctvo 16 15 11 42

Spolu  : 58 46 50 154

Študijný program Bakalárske štúdium S p o l u 

 

 

 

2.3  Počty študentov na II. stupni štúdia 

 

Na druhom stupni štúdia v dennej forme študovalo v akademickom roku 2015/2016 

654 študentov (82,3%), čo predstavuje nárast o 44 študentov a na externej forme 141 

študentov (17,7%), čo predstavuje pokles o 18 študentov oproti predchádzajúcemu roku. 
 

 

 



Tabuľka 5   Počet študentov na II. stupni – denná a externá forma štúdia 

1. roč. 2.roč. Spolu 1. roč. 2.roč. Spolu

Agrárny obchod a marketing 127 106 233 30 19 49

Ekonomika podniku 146 146 292 39 53 92

Kvantitatívne metódy v ekonómii 65 43 108

Medzinárodná ekonomika a rozvoj 21 21

Spolu : 359 295 654 69 72 141

Študijný program : Denná forma Externá forma

 

 

 

2.4   Doktorandské štúdium 
  

  V akademickom roku 2015/2016 študovalo na 3. stupni štúdia na dennej forme 29 

študentov (pokles o 13) a na externej forme 18 študentov (pokles o 6). 
 

Tabuľka 6   Počet študentov na 1II. stupni – denná a externá forma štúdia 

Študijný program forma 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. spolu

denná 3 8 7 18

externá 4 3 1 2 10

denná 3 2 6 11

externá 4 2 1 1 8

S p o l u : 14 15 15 0 3 47

Ekonomika a manažment podniku

Ekonomika a manažment 

poľnohospodárstva a potravinárstva

 

 

 

2.5 Zahraniční študenti 

 

FEM vytvorila na prvom aj druhom stupni štúdia priestor aj pre štúdium zahraničných 

študentov. Na fakulte študovalo celkom 44 zahraničných študentov, z toho 40 zahraničných 

študentov  dennej formy  a  4 externej formy štúdia : z toho z Ukrajiny 11, Srbska 8, Ruska 7, 

Kazachstanu 6, Rumunska 4, ČR 3,  a po jednom študentovi z Čínskej ľudovej republiky, 

Nigérie, USA, Ghany a Uzbekistanu. 

 

 

 

 
3  HODNOTENIE KVALITY VZDELÁVANIA 
 

  V rámci vnútorného systému zabezpečenia kvality bola v predchádzajúcom 

akademickom roku aktualizovaná Samohodnotiaca správa FEM. Ďalej boli formulované a 

schválené ďalšie materiály súvisiace s vnútorným systémom kvality. Politika kvality na FEM 

SPU v Nitre, Ciele kvality vzdelávania na FEM na roky 2016-2018 a Akčný plán zvyšovania 

kvality vzdelávacieho procesu na roky 2016-2018. Uvedené dokumenty sú zverejnené na web 

stránke fakulty. Kvalita vzdelávacieho procesu je hodnotená jednak na internej úrovni, ako aj 

z pozície vonkajšieho hodnotenia fakulty. 

 



Interné hodnotenie kvality: 

 

I.   Hodnotenie na úrovni fakulty  

Je súčasťou každoročnej Správy o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti FEM 

schvaľovanej na úrovni Kolégia dekanky a vo Vedeckej rade FEM a je zamerané hlavne na: 

 hodnotenie akreditovaných študijných programov, zabezpečenie dlhodobej 

kontinuity (uvedená správa časť 1.1) 

 hodnotenie vývoja počtu študentov (časť 2) 

 hodnotenie vstupných  vedomostí uchádzačov, výber prijatých uchádzačov na 

základe vedomostí preukázaných pri testovaní (časť 4) 

 hodnotenie výsledkov vzdelávacieho procesu počas štúdia 

- hodnotenie úrovne vedomostí študentov po realizácii vzdelávacej činnosti 

(najmä v režime skúškových výstupov – priemerné známky (časť 3.1) 

 hodnotenie výstupných vedomostí, znalostí, schopností a zručností absolventov (časť 

3.2) 

 hodnotenie pedagogického procesu a pedagógov študentmi (časť 3.3) 

 hodnotenie III. stupňa štúdia (časť 5) 

 internacionalizácia vzdelávania (časť 3.4) 

 hodnotenie úrovne študentskej vedeckej činnosti (časť 3.7) 

 materiálno technického zabezpečenia vzdelávacieho procesu (časť 8.1 a 8.2) 

  podporné služby študentom (časti 8.3 – 8.5) 

 hodnotenie odborných praxí (časť 3.8) 

 hodnotenie  personálneho zabezpečenia vzdelávacieho procesu (časť 6) 

 ďalšie vzdelávanie (časť 7) 

 

 

II. Hodnotenie na úrovni študijného programu 

Interné evalvačné  komisie jednotlivých študijných programov monitorujú kvalitu 

realizujúcich programov (profil absolventa, výsledky z učenia, výučbové metódy s dôrazom 

na „učenie sa“,  získané kompetencie, posudzovanie sylabov, hodnotenie výučby jednotlivých 

predmetov, kvalita skúšobných testov, diplomových či bakalárskych prác, učebných 

pomôcok, študijnej literatúry, prehodnocovanie spätnej väzby od študentov a absolventov, 

logistickú podporu, prenesenie poznatkov z výskumu do pedagogického procesu, požiadavky 

praxe). Prostredníctvom garantov študijných programov navrhujú opatrenia, ktoré je nutné 

prijať na úrovni fakulty v záujme zvýšenia úrovne kvality vzdelávania na úrovni fakulty.  

III.  Hodnotenie na úrovni katedry 

Katedry hodnotia všetky aspekty vzdelávacieho procesu s dôrazom na predmety 

zabezpečované katedrou. Venujú pozornosť kontinuálnemu procesu inovácie súvisiacej 

s uplatňovaním ECTS (racionalizácia anotácií, aktualizácia mien vyučujúcich, prekrývanie 

obsahu predmetov, odstránenie duplicity názvov predmetov pri rozdielnom obsahu predmetu, 

objektivizácia kreditovej hodnoty predmetov, výsledky z učenia, hodnotenie výučby, 

výučbových metód s dôrazom na „učenie sa“). Prostredníctvom garantov jednotlivých 

predmetov zabezpečujú študijnú literatúru pre predmety v akreditovaných študijných 

programoch, vytvorenie študijných materiálov v prostredí MOODLE najmä na podporu 



elektronickej výučby v anglickom jazyku. Prostredníctvom vedúcich katedier navrhujú 

opatrenia, ktoré je nutné prijať na úrovni fakulty v záujme zvýšenia úrovne kvality 

vzdelávania na úrovni fakulty  

IV.  Hodnotenie na úrovni predmetu 

Garant každého predmetu v spolupráci s vyučujúcimi daného predmetu individuálne 

hodnotia výučbu daného predmetu a prijímajú opatrenia na aktualizáciu a inováciu výučby 

daného predmetu z hľadiska obsahu aj formy vzdelávania. 

 

Vonkajšie hodnotenie kvality: 

I. Akreditácie 

Všetky predkladané študijné programy boli pozitívne hodnotené v procese akreditácie 

a podľa vyjadrenia Akreditačnej komisie je fakulta spôsobilá uskutočňovať všetky pôvodné 

študijné programy do najbližšej komplexnej akreditácie s výnimkou tých, ktoré boli 

akreditované ako nové a v zmysle pravidiel Akreditačnej komisie sú akreditované na  

štandardnú dĺžku štúdia. Podľa Prehľadu výsledkov hodnotenia výskumnej, vývojovej a 

ďalšej tvorivej činnosti uskutočnenej v rámci posledných dvoch akreditácií, Fakulta 

ekonomiky a manažmentu patrí v oblasti výskumu ekonomika a manažment  medzi najlepšie 

fakulty na Slovensku s priemernou známkou hodnotenia  A-. 

II. ARRA – Akademická rankingová a ratingová agentúra   

  Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) predložila svoje ďalšie 

hodnotenie slovenských vysokých škôl, ktoré sa opiera o podrobnú analýzu verejne 

dostupných a verifikovateľných údajov o ich vedeckej činnosti, pedagógoch, počtoch 

študentov, záujme o štúdium, grantoch a doktorandskom štúdiu. Tlačovú správu a samotné 

hodnotenie vysokých škôl pre rok 2010, pre rok 2011, pre rok 2012, 2013, 2014, ako aj rok 

2015 aj s prílohami a prezentáciami je možné nájsť na webovej stránke: http://www.arra.sk 

  Podľa obsahu správy je Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre hodnotená pre 

rok 2010 ako prvá a v rokoch 2011 - 2014 ako druhá a 2015 ako tretia  najlepšia slovenská 

fakulta ekonomického zamerania. Fakulta sa v tomto rebríčku pravidelne dlhodobo 

umiestňuje na popredných miestach. 

 

III. Profesia 

  Podľa zdroja Profesia.sk  Fakulta ekonomiky a manažmentu patrí dlhodobo medzi 20 

fakúlt SR, ktorých absolventi mali najlepšie šance zamestnať sa ako vysokoškolskí absolventi 

( 9 – 14 miesto v rámci všetkých fakúlt SR). 

 

IV. ECTS Label 

 Značkou kvality poskytovaného vzdelávania je aj udelenie ECTS Label a Diploma 

Supplement Label SPU v Nitre. Získanie týchto prestížnych medzinárodných hodnotení spolu 

http://www.arra.sk/


s vydávaním dvojjazyčných dokladov o vzdelaní vytvára predpoklady medzinárodnej 

akceptácie výsledkov vzdelávania na FEM SPU v Nitre. 
 

 
3. 1 Hodnotenie úrovne vedomostí študentov po realizácii vzdelávacej činnosti (najmä 

v režime skúškových výstupov – priemerné známky) 

 

  Dosiahnuté výsledky vo vzdelávacom procese možno hodnotiť cez študijné výsledky, 

cez úspešnosť štúdia prostredníctvom percenta študentov, ktorí predčasne neúspešne 

ukončili štúdium a  počet študentov absolvujúcich štúdium v štandardnej dĺžke. 

V akademickom roku 2015/2016 sa celofakultný priemer na dennej forme štúdia oproti 

minulému roku zhoršil o 0,01 a dosiahol hodnotu 2,28. Potvrdil sa trend z minulých rokov 

zlepšovania  študijných výsledkov s postupom do ďalších rokov štúdia. Na bakalárskom 

stupni celkový priemer dosiahol hodnotu 2,42 a na inžinierskom 2,02. 

  Dosahovaná priemerná známka na fakulte sa na bakalárskom stupni štúdia podľa 

študijných programov a rokov štúdia v dennej forme pohybovala na úrovni 1,81 – 2,86 a na 

inžinierskom štúdiu v dennej forme na úrovni 1,43 – 2,8. Tradične najlepšie výsledky 

dosahujú študenti medzinárodného podnikania s agrárnymi komoditami v anglickej verzii a 

účtovníctva na prvom stupni, agrárneho obchodu a marketingu, kvantitatívnych metód  

v ekonómii a medzinárodná ekonomika a rozvoj na druhom stupni.  

  Horšie výsledky dosahujú študenti externej formy štúdia, kde celkový priemer  

dosiahol hodnotu 2,41 (bakalársky stupeň štúdia I. rok 2,74, II. rok 2,61 a tretí 2,25 

inžiniersky stupeň štúdia I. rok 2,29, II. rok 2,23). Na bakalárskom stupni celkový priemer 

dosiahol hodnotu 2,54 a na inžinierskom 2,26. 

  V prípade nezohľadnenia formy štúdia na bakalárskom stupni celkový priemer 

dosiahol hodnotu 2,44 a na inžinierskom 2,06 a celkový fakultný priemer bol na úrovni 2,30. 

  Jednotlivé formy skúšok pokrývajú rovnomerne všetky oblasti uvedené v sylabách 

jednotlivých predmetov. Na začiatku výučby daného predmetu študenti musia vedieť všetky 

podmienky, ktoré je potrebné splniť pre úspešné ukončenie predmetu (tieto podmienky musia 

plne rešpektovať pravidlá uvedené v Študijnom poriadku SPU v Nitre). Výsledné hodnotenie 

zo záverečnej skúšky, ako aj z testov počas semestra musia dokumentovať výsledky (výstupy) 

z učenia a získané kompetencie. 

 
Tabuľka 7     Priemerné známky na dennej forme štúdia 

Priemer

1. 2. 3. 1. 2. za FEM

2005/2006 1,99 1,91 1,75 1,66 1,65 1,81

2006/2007 2,07 1,91 1,90 1,65 1,68 1,88

2007/2008 2,14 2,06 1,74 1,75 1,70 1,93

2008/2009 2,16 2,05 1,88 1,65 1,74 1,95

2009/2010 2,11 2,13 1,90 1,79 1,74 1,96

2010/2011 2,24 2,27 1,96 1,95 1,85 2,04

2011/2012 2,36 2,21 1,97 2,03 1,87 2,09

2012/2013 2,37 2,18 1,93 1,92 1,95 2,10

2013/2014 2,41 2,30 2,00 2,07 2,01 2,19

2014/2015 2,61 2,41 2,10 2,06 2,02 2,27

2015/2016 2,66 2,47 2,03 2,03 1,99 2,28

Akademický rok
bakalárske štúdium inžinierske štúdium
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Graf 2  Úspešnosť štúdia vo všetkých rokoch denná forma štúdia 

   

  Z dlhodobého hľadiska (akademické roky 2005/2006 až 2015/2016) sa percento 

úbytku študentov na FEM pohybuje v rozsahu 1,6-10,4%.  Najväčší úbytok je v prvom roku 

štúdia, v rozsahu 1-22,8%. Najvyšší úbytok bol v uplynulom akademickom roku a 

predstavoval 10,4% (nárast oproti minulému roku o 4 p.b.) a v prvom roku štúdia 22,8% 

(nárast oproti minulému roku 12,3 p.b.). Percento študentov, ktorí úspešne zvládli všetky 

zapísané predmety sa pohybovalo  v rozsahu 64,5% až 85% u všetkých študentov dennej 

formy štúdia a v prvých rokoch štúdia v rozsahu 47,3% až 74,8%. V hodnotenom 

akademickom roku všetky skúšky úspešne zvládlo 69,7% študentov (pokles oproti minulému 

roku 1 p.b.), a v prvom roku štúdia 45,6% študentov (pokles oproti minulému roku 4 p.b.).  
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Graf 3   Úspešnosť štúdia po prvom roku denná forma štúdia 

   

 



  Mierne sa zlepšili ukazovatele počtu študentov prenášajúcich 12 alebo menej kreditov 

do nasledujúcej časti štúdia (predstavuje 14,9% študentov, čo je pokles oproti minulému roku 

3,6 p.b., v prvom roku štúdia 26,5% študentov, čo je pokles oproti minulému roku o 1,9 p.b.). 

Čo je však negatívne predchádzajúce ukazovatele sa zlepšili na úkor  počtu prenášajúcich viac 

ako 12 kreditov (predstavuje 4,9% študentov a v prvom roku štúdia až 5,3% študentov), ale 

hlavne na úkor úbytku študentov. 

  Na externej forme štúdia bolo percento úbytku študentov v uplynulom akademickom 

roku na FEM 7,8%, čo je pokles oproti minulému roku 10,2 p.b.  Najväčší úbytok bol 

v prvom roku štúdia, okolo 8,6%, čo je pokles oproti minulému roku 21,9 p.b. Všetky skúšky 

úspešne zvládlo 65,4% študentov, v prvých rokoch štúdia 41,4%. Percentuálne zastúpenie 

študentov prenášajúcich si 12 alebo menej kreditov do nasledujúcej časti štúdia je na hranici 

16,9%, resp. u prvého ročníka 24,1% študentov externej formy štúdia. 

  Výrazne  stúpol počet študentov, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia oproti  

predchádzajúceho roku o 55 študentov a činí 74 študentov. Z toho na bakalárskom stupni 63 

(denná forma 60, externá 3) a na inžinierskom stupni 11 (denná forma 4, externá 7).   

  Jedným z podstatných dôvodov uvedených negatívnych javov je záujem študentov 

o využitie časti skúškového obdobia a prázdnin na odchod do zahraničia so snahou získať 

finančné prostriedky a súčasne sa zdokonaliť v cudzom jazyku. Ďalšie spočívajú 

v nepripravenosti študentov na spôsob vysokoškolského štúdia, nevhodne zvolenom 

študijnom programe, zvýšení nárokov na samostatnosť, náročnosti štúdia, nedostatočnom 

študijnom nasadení počas semestra, nedostatočnom využívaní konzultácií s učiteľmi, ale svoj 

podiel tu má aj kvalita a osobnostné vlastnosti učiteľov, fungovanie poradenstva v začiatkoch 

štúdia  a pod. 

 

 

3.2 Hodnotenie výstupných vedomostí, znalostí, schopností a zručností absolventov 

 

  Výstupné vedomosti sa hodnotia predovšetkým cez kvalitu záverečných prác, úroveň 

obhajoby záverečných prác a znalosti prezentované na štátnych záverečných skúškach. 

Členmi štátnicových komisií sú aj pedagógovia iných univerzít, predovšetkým z Českej 

republiky  (Česká zemědělská univerzita v Prahe, Mendelova univerzita v Brne a Jihočeská 

univerzita v Českých Budějoviciach), ktorí pôsobia vo funkcii predsedov komisií a odborníci 

z praxe, ktorí pôsobia vo funkcii podpredsedov. Z tohto hľadiska spätná väzba zo 

štátnicových komisií má značnú vypovedaciu schopnosť. Na základe takto získaných 

poznatkov sa uskutočňujú opatrenia vedúce k zvyšovaniu úrovne kvality výstupných 

vedomostí, zručností a schopností našich absolventov. Každá komisia hodnotí: 

 tematické zameranie záverečných prác 

 úroveň obhajoby záverečnej práce 

 úroveň oponentských a školiteľských posudkov 

 úroveň vedomostí  

a ich hodnotenie vyúsťuje do záverečnej časti   Návrhy a odporúčania komisií. 

 

 

 

3.2.1  Štátne skúšky II. stupeň štúdia (inžinierske štúdium) 

 

  Štátne skúšky na inžinierskom štúdiu sa konali v dňoch 23.5. – 27.5.2016.  

V májovom termíne absolvovalo úspešne štátnu skúšku 353 absolventov inžinierskeho 

štúdia, z toho  285 absolventov dennej formy a 68  absolventov externej formy štúdia.  



  Skúšanie zabezpečovalo 9 komisií, v rozsahu 3 až 5 dní v závislosti od počtu 

študentov v jednotlivých študijných programoch.  

  Absolventi hodnotili prácu komisií veľmi pozitívne. Pokojné prostredie a korektný 

prístup skúšajúcich pozitívne ovplyvnil  aj výsledky skúšok. 

Výsledky hodnotenia štátnych skúšok, ako aj hodnotenia komisií potvrdili veľmi 

dobrú teoreticko-odbornú pripravenosť absolventov inžinierskeho štúdia, a to ako na dennej, 

tak i na externej forme štúdia. 

Tabuľka 10   Počet absolventov na ŠS II. stupeň v akademickom roku 2015/2016  

vyhoveli 

na

nevyhoveli 

na z toho ukončili ŠS % vyznam.

štátnej 

skúške

štátnej 

skúške neobhájili s vyznam.

DP

Agrárny obchod a marketing 105 105 8 7,62%

Ekonomika podniku + BE 139 138 1 1 5 3,62%

Kvantitatívne metódy v ekonómii 42 42 7 16,67%

spolu 286 285 1 1 20 7,02%

Agrárny obchod a marketing 19 18 1 1 0,00%

Ekonomika podniku 50 50 0,00%

Spolu 69 68 1 1 0 0,00%

denná forma

počet 

študentov 

prihlásených 

na ŠS

externá forma

 

  Štúdium s vyznamenaním celkovo ukončilo 20 absolventov, čo činí  5,6% z celkového 

počtu. Z absolventov dennej formy 7% (20 absolventov) a z absolventov  externej formy 0%. 

Na štátnych skúškach nevyhoveli  2 absolventi. V štúdiu pokračuje z dôvodu nesplnenia 

podmienok pre ukončenie 5 študentov.  Na treťom stupni štúdia pokračuje 6 absolventov 

druhého stupňa štúdia.  

  Cenu rektora v ak.r. 2015/2016 za vynikajúce študijné výsledky získala absolventka  

dennej formy štúdia Adriána Jurdová – KME. 

  Cenu dekanky v akademickom roku 2015/2016 za vynikajúce študijné výsledky 

získalo 7 absolventov dennej formy štúdia Alžbeta Mizerová – KME, Marika Ličková – 

AOM, Martina Nagyová – AOM, Dominika Čeryová – EKP, Linda Mošaťová – BE,  Hana 

Sitárová – BE, Mária Letková – EKP. 

   Za úspech na druhom stupni štúdia možno považovať vyústenie doterajšej spolupráce 

s Timirjazevovou poľnohospodárskou univerzitou v Moskve k získaniu ďalších dvojitých 

diplomov 4 absolventov dennej formy štúdia FEM SPU v Nitre Peter Šedík, Matúš Jalakša,  

Emília Verbová, Simona Csapuchová. 

  

 

Hodnotenie štátnych skúšok inžinierskeho štúdia komisiami 

 

  Štátnicové komisie inžinierskeho štúdia hodnotili obsahovú a organizačnú úroveň 

štátnych skúšok. Z ich hodnotenia vyplynulo nasledovné: 

 

Tematické zameranie diplomových prác:  

- nadpis práce niekedy nekorešponduje s obsahom práce, 

- zamerania prác boli v súlade so študijnými programami, úroveň prác bola v súlade 

s nárokmi na záverečnú prácu na druhom stupni štúdia,  

- diplomanti v menšej miere využívajú poznatky zo zahraničnej literatúry, 



- viac pozornosti je potrebné venovať záverom diplomových prác, ktoré majú skôr 

zovšeobecňujúci charakter ako zhrňujúci konkrétne uzávery vlastnej práce. 

Úroveň obhajoby diplomovej práce: 

- obhajoba väčšiny prác bola na veľmi dobrej úrovni, komisie jednoznačne konštatovali 

zodpovednú prípravu absolventov na obhajobu diplomovej práce, iba v niektorých 

prípadoch boli komisie nútené znížiť návrh klasifikácie diplomovej práce na základe 

obhajoby,  

- pozitívnym poznatkom je adekvátna reakcia i pohotovosť na otázky oponentov resp. 

členov komisie. 

 

Úroveň oponentských a školiteľských posudkov: 

- školiteľské posudky v niektorých prípadoch prehliadli základné formálne nedostatky, 

prípadne precenili prácu, žiada sa objektívnejšie posudzovanie najmä, v školiteľských ale 

aj oponentských posudkoch, 

- niektoré otázky oponentov nekorešpondovali celkom s témou predkladanej práce,  resp. 

s cieľmi diplomovej práce. 

 

Úroveň vedomostí:  

- teoreticko-odborná príprava študentov bola veľmi dobrá, v prevažnej miere zodpovedala 

alebo prevyšovala dosahované študijné výsledky počas štúdia, 

- u 90% študentov  výborná, resp. veľmi dobrá úroveň vedomostí. 

 

 

Návrhy a odporúčania komisií:  

- viac uplatňovať adekvátne kvantitatívne metódy,  

- väčšiu pozornosť venovať zvyšovaniu schopností absolventov interpretovať výsledky 

empirických analýz a ich využitie pri formulovaní záverov, 

- v práci uvádzať aj návrhy vlastných riešení, nielen analyzovať existujúci stav, 

- vedenia katedier by mali organizovať spoločné semináre venované spracovaniu cieľa 

práce, materiálu a použitých metód. 

 

 

 

3.2.2  Štátne skúšky I. stupňa štúdia (bakalárske štúdium) 

 

  Štátne skúšky 1.stupňa sa konali na FEM v Nitre v termíne od 20. – 24. 6. 2016. 

Skúšanie zabezpečovalo 10 štátnicových komisií. Štátnu skúšku úspešne vykonalo 375  

absolventov,  z toho 331 absolventov dennej formy a  44 absolventov externej formy štúdia. 

   S vyznamenaním celkovo ukončilo štúdium 9 absolventov, čo činí  2,4% z celkového 

počtu. Z absolventov dennej formy 2,7% (9 absolventov) a z externej formy z absolventov  

externej formy nikto neukončil štúdium s vyznamenaním. Na štátnych skúškach nevyhoveli  7 

absolventi. V štúdiu pokračuje z dôvodu nesplnenia podmienok pre ukončenie 19 študentov. 

Na druhom stupni štúdia pokračuje na FEM 324 absolventov prvého stupňa štúdia.  

  Cenu dekanky v ak.r. 2015/2016 za vynikajúce študijné výsledky získalo 12 

absolventov dennej formy štúdia Andrea Čunderlíková – MAP, Miroslav Benkovič – EKP,  

Iveta Ďatelinková – EKP, Simona Sliacka – EKP, Eva Štechová – IBA, Rosa Maria Calvo – 

IBA,  Veronika Baková – IBA, Kristína Fedorová – OBP, Natália Záňová – UCT, Michaela 

Šimová – UCT, Ida Havettová – KME, Mária Gerhátová – KME. 

 
 



Tabuľka 12   Počet absolventov na ŠS I. stupeň v akademickom roku 2015/2016  

vyhoveli 

na

nevyhoveli 

na z toho ukončili ŠS

štátnej 

skúške

štátnej 

skúške neobhájili s vyznam. % vyznam.

BP

Ekonomika podniku 116 114 2 1 3 2,63%

Manažment podniku 78 77 1 1 1,00%

Obchodné podnikanie 49 48 1 1 2,08%

Kvantitatívne metódy v ekonómii 15 15 1 6,67%

Intern.Business with Agr.Commod. 22 22 1 4,55%

Medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami18 18 0,00%

Účtovníctvo 38 37 1 1 2 5,41%

spolu 336 331 5 2 9 2,72%

Ekonomika podniku 17 17 0,00%

Manažment podniku 18 16 2 1 0,00%

Účtovníctvo 11 11 0,00%

Spolu 46 44 2 0 0 0,00%

počet 

študentov 

prihlásených 

na ŠS

externá forma

denná forma

 

 

Hodnotenie a návrhy opatrení komisií ŠBS 

   

  Štátnicové komisie bakalárskeho štúdia hodnotili obsahovú a organizačnú úroveň 

štátnych skúšok. Z ich hodnotenia vyplynulo nasledovné: 

 

Tematické zameranie bakalárskych prác: 

- bakalárske práce boli u prevažnej väčšiny študentov na požadovanej úrovni a spĺňali 

kritériá pre daný stupeň a odbor štúdia. Objavili sa aj názory, že  pri niektorých prácach 

nekorešpondoval cieľ s obsahom a závermi BP. 

 

Úroveň obhajoby bakalárskej práce: 

- v rámci obhajoby je potrebné  zo strany školiteľov dbať na prípravu prezentácie, kde treba 

klásť dôraz na prezentáciu  vlastných postojov a záverov,  

- väčšina študentov ovládala odbornú problematiku súvisiacu s témou, boli však aj 

absolventi, ktorí mali problémy s odborným ekonomickým vyjadrovaním a v samotnej 

prezentácii práce vlastnými slovami. 

 

Úroveň oponentských a školiteľských posudkov: 

- väčšina oponentských a školiteľských posudkov bola vypracovaná kvalifikovane, avšak 

niektoré školiteľské a oponentské posudky bakalárskych prác nezodpovedali kvalite 

vypracovanej práce,  klasifikácia bola nadhodnotená, v niektorých prípadoch komisia 

musela značne korigovať odporúčané známky. 

 

Úroveň vedomostí: 

- úroveň vedomostí absolventov na ŠBS zodpovedala študijným výsledkom počas štúdia, 

absolventi bakalárskeho štúdia spĺňajú predpoklady pre ďalšie univerzitné štúdium, 

- rozhodujúca časť absolventov mala vedomosti na požadovanej úrovni, ale u časti 

absolventov komisie konštatovali, že vyjadrovacia schopnosť absolventov z odbornej 



terminológie nebola na požadovanej úrovni, niektorí študenti majú slabšie analyticko-

syntetické myslenie. 

 

Návrhy a odporúčania komisií: 

Všetky komisie konštatovali, že štátne bakalárske skúšky boli zodpovedne pripravené 

po organizačnej i technickej stránke. Pre ďalšie skvalitnenie komisie  odporúčajú: 

- treba viesť študentov, aby sa držali cieľa a metodiky zvolenej témy, 

- školitelia, či vedúci BP musia absolventa metodicky pripraviť na prezentáciu svojej práce 

pred komisiou, tézy by mali pozostávať z toho, čo bolo cieľom, aké metódy sa použili, čo 

sa dosiahlo a stručné odporúčania pre ďalší výskum či aplikáciu, 

- skúšanie by malo byť určitou odbornou diskusiou, v ktorej by sa mali prejaviť vedomosti 

absolventov získané počas štúdia, 

- dôsledne dodržiavať platné predpisy pri písaní záverečných prác. 

 

 

3.3  Hodnotenie pedagogického procesu a pedagógov študentmi 

 

  V súlade so zákonom o vysokých školách sa môžu študenti Fakulty ekonomiky 

a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre vyjadriť formou 

anonymného dotazníka k hodnoteniu pedagogického procesu.  

Samotné hodnotenie sa uskutočňovalo formou dotazníkov prostredníctvom 

Univerzitného informačného systému. Na rozdiel od predchádzajúcich rokov, kedy hodnotené 

predmety boli vyberané z ponuky povinných predmetov a študenti sa mohli vyjadrovať 

hlavne k týmto predmetom, v posledných piatych rokoch sa mohli vyjadriť k akémukoľvek 

vyučovanému predmetu v rámci príslušných študijných programov. Svoj názor vyjadrilo 

v letnom semestri 2015/2016 41 respondentov s 103 vyplnenými anketovými dotazníkmi, 

pričom bolo hodnotených 45 predmetov (27% zo všetkých možných vyučovaných predmetov 

učiteľmi FEM). Priemer 2,3 respondenta na hodnotený predmet (nad 5 respondentov len 4 

predmety). K jednému predmetu sa vyjadroval 1 až 6 respondentov. Trochu lepšia situácia 

bola v zimnom semestri kde svoj názor vyjadrilo 152 respondentov s 408 vyplnenými 

anketovými dotazníkmi, pričom bolo hodnotených 87 predmetov (49% zo všetkých možných 

vyučovaných predmetov učiteľmi FEM). Priemer 4,7 respondenta na jeden hodnotený 

predmet (nad 10 respondentov 11 predmetov). K jednému predmetu sa vyjadroval 1 až 18 

respondentov. Potvrdili sa skúsenosti z dávnejšieho obdobia, že ak sa študentovi dal vybrať 

ľubovoľný predmet, celkový počet študentov na jeden predmet bol taký nízky, že výsledok 

nemal vypovedaciu hodnotu.  

Jednotliví pedagógovia sa s výsledkami môžu oboznámiť individuálne 

prostredníctvom informačného systému, ak je hodnotenie študentov negatívne vo viacerých 

odpovediach, upovedomí sa o tom vedúci príslušnej katedry, alebo sa osobne prediskutuje 

problém s príslušným pedagógom a vedením fakulty. Zatiaľ sa nevyskytli hodnotenia, ktoré 

by bolo potrebné riešiť takýmto spôsobom. 

          Okrem týchto hodnotení pedagógovia používajú pri hodnotení svojich predmetov aj 

vlastné dotazníky. Ku kvalite výučbového procesu sa  môžu študenti vyjadrovať aj 

prostredníctvom svojich zástupcov v študentskom parlamente, prípadne individuálne či 

skupinovo cez prodekana pre výchovno-vzdelávací proces, alebo cez študijných poradcov.  

Keďže počet respondentov vyjadrujúcich sa ku kvalite výučbového procesu na 

princípe dobrovoľnosti neustále klesá pristúpili sme v uplynulých obdobiach 

k bezprostredným stretnutiam vedenia fakulty prostredníctvom prodekana pre vzdelávanie 

ako aj garantov a spolugarantov jednotlivých študijných programov so študentmi príslušných 



študijných programov s cieľom inovácie obsahovej náplne študijných programov, ako aj 

praktickej realizácie výučbového procesu. Podnetné návrhy zlepšujúce kvalitu výučbového 

procesu sa postupne realizujú. 

 

 

3.4  Internacionalizácia vzdelávania 

 

 Rozvoj medzinárodných aktivít ako prostriedok internacionalizácie vzdelávania je 

zameraný na: 
- mobility študentov za účelom štúdia, resp. praktickej stáže spojené s uznávaním 

výsledkov štúdia, absolvovania stáže v zahraničí ako časti štúdia na materskej fakulte 
(univerzite) v zmysle ECTS,  

- mobility učiteľov spojené s pedagogickým pôsobením na hosťujúcich univerzitách, 
mobility pracovníkov (pedagogických i nepedagogických) za účelom školenia, 

- výučbu predmetov v cudzích jazykoch pre domácich študentov s cieľom zlepšenia 
cudzojazyčných schopností a pre zahraničných študentov za účelom vytvárania 
podmienok na ich prijatie. 
 
 

Mobility študentov 

 

Program Erasmus, ale aj mobility v rámci bilaterálnych vzťahov výrazným spôsobom 

prispieva k internacionalizácii vzdelávania na fakulte, čo sa prejavuje v zlepšovaní 

jazykových kompetencií učiteľov a študentov, ale aj v interkultúrnej výmene v rámci 

vzdelávacieho procesu. Na Fakulte ekonomiky a manažmentu sme privítali v ak. roku 

2015/2016  124 zahraničných študentov. V  rámci krátkodobých, 10-14 dňových mobilít, sme 

na FEM privítali 70 študentov, v rámci dlhodobých mobilít za účelom štúdia to bolo 32 

zahraničných študentov, a na ucelené štúdium sme prijali v ak. roku 2015/2016 22 

zahraničných študentov.  Dlhodobé študijné pobytu sú financované predovšetkým zo zdrojov 

Erasmus a na základe bilaterálnej spolupráce so zahraničnými partnermi. V rámci programov 

Erasmus +, Erasmus Mundus, Ceepus ako aj na základe bilaterálnej spolupráce vyše 29,7 % 

prichádzajúcich študentov na SPU študovalo na FEM. Najväčší počet prichádzajúcich 

zahraničných študentov v ak. roku 2015/2016 (z krajín Kazachstan, Holandsko, Čínska 

ľudová republika, Ruská federácia, Turecká republika, Talianska republika, Poľská republika, 

Španielske kráľovstvo. V posledných rokoch je vyšší záujem o študijné pobyty na FEM SPU 

v Nitre z krajín akými sú Kazachstan a Ruská federácia.  

V akademickom 2015/2016 bolo z FEM vyslaných 41 študentov (33,6% vyslaných 

z SPU) do zahraničia v rámci Erasmus + štúdia a 2 študenti v rámci bilaterálnej spolupráce a 

20 študentov (22,4% vyslaných z SPU) v rámci Erasmus + stáže a 1 študent absolvoval stáž 

na partnerskej univerzite LSU v USA.  

 

Letné školy a intenzívne programy: 

 

V priebehu akademického roka bolo organizovaných niekoľko intenzívnych 

vzdelávacích programov pre študentov z Kazakh National Agrarian University, Almaty, 

v spolupráci aj s iným fakultami SPU v Nitre (v dňoch 21. – 30. 9. 2015 navštívilo našu 

fakultu 34 študentov, v dňoch 11. – 20. 4. 2016 ich bolo 32 a v dňoch 25. 4. – 4. 5. 2016 

absolvovalo pobyt 14 študentov).  

V termíne 2. – 5. 11. 2015 sa 2 študentky Fakulty ekonomiky a manažmentu  spolu 

s 2 študentmi z Technickej fakulty a Ing. Janou Gálovou, PhD. z Centra výskumných 

a vzdelávacích projektov zúčastnili tímovej súťaže “Amber Road International Case Study 



Competition Days” na  Faculty of Economics, University of West Hungary v meste Sopron 

v Maďarsku určenej pre partnerské univerzity Amber Road Network.  

Skupina študentov SPU v Nitre (z toho 2 študenti FEM) absolvovali 9. – 17. 4. 2016 

intenzívny krátkodobý študijný pobyt na Louisianskej štátnej univerzite (Louisiana State 

University) v Baton Rouge v USA v rámci bilaterálnej dohody o spolupráci medzi oboma 

inštitúciami.  

V termíne 29. 5. – 4. 6. 2016 strávila týždeň skupina 12 študentov FEM v Holandsku 

na Wageningen University, ktorá je jedinou univerzitou v Holandsku, ktorá sa zameriava 

na zdravú výživu a životné prostredie, pričom v tejto oblasti patrí k popredným svetovým 

univerzitám. V dňoch 21. – 26. 8. 2016 sme následne privítali skupinu 22 študentov 

z univerzity vo Wageningene na pôde FEM SPU v Nitre, pre nich bol program zabezpečený 

v spolupráci s Centrom výskumných a vzdelávacích projektov. 

Medzinárodná letná škola organizovaná Vyšehradskou asociáciou univerzít (VUA) 

s názvom “Food Science and Business Studies: Traditions meet novelties” sa uskutočnila 

od 27. 6. – 9. 7. 2016 na pôde SPU v Nitre a Univerzite sv. Štefana v Gödöllő. Počas 

dvojtýždňového programu organizátori poskytli účastníkom letnej školy kvalitné prednášky, 

ktoré prezentoval medzinárodný tím odborníkov. Súčasťou programu bola aj návšteva 

špičkových slovenských a maďarských výskumných inštitúcií. Tohtoročnej letnej školy VUA 

sa zúčastnili aj 2 študenti našej fakulty.  

Fakulta ekonomiky a manažmentu pod záštitou SPU v Nitre v spolupráci s 

Tianjinskou univerzitou v Číne zorganizovala už druhýkrát letnú školu “Chinese studies & 

Agribusiness - European studies & Agribusiness” pre študentov oboch univerzít. V termíne 9. 

– 23. 7. 2016 sa 16 študenti FEM zúčastnili programu na Tanjinskej univerzite, následne na 

výmenu naša fakulta realizovala v termíne 24. 7. – 6. 8. 2016 pre 20 študentov z tejto 

univerzity letnú školu u nás. Cieľom letnej školy bola ponúknuť študentom okrem nových 

poznatkov v oblasti globalizácie a potravinárstva aj možnosť spoznať predovšetkým 

slovenskú, ale aj  stredoeurópsku kultúru.  

14. – 20. 8. 2016 sa tiež uskutočnila medzinárodná letná škola v rámci programu 

“Agrisummer in Black Soil Regions of Russia” na Belgorod State Agricultural University 

v Rusku, ktorej sa zúčastnili aj 2 študenti FEM SPU v Nitre. Účasť našich študentov na letnej 

škole podporila aj Vyšehradská asociácia univerzít (VUA).  

 

 

 Výučba študijných programov a predmetov v cudzom jazyku na FEM SPU v Nitre 

 

V akademickom roku 2015/2016 bola pre študentov I. a II. stupňa štúdia zabezpečená 

výučba nasledovných kompletných  študijných programov v anglickom jazyku: 

bakalársky stupeň štúdia 

- International Business with Agrarian  Commodities  

inžiniersky stupeň štúdia  

            - Business Economics  Business Economics (V4 - IVF project)  

           - Agrarian Trade and Marketing - EURUS AGRI  (double-degree program) 

            - International Economics and Development 

 

Fakulta ekonomiky a manažmentu v súčasnosti vyučuje 82 predmetov v rámci 

ponúkaných študijných programoch v anglickom jazyku. Študenti majú možnosť získať 

dvojitý diplom v rámci inžinierskych študijných programov EURUS AGRI  ( vrátane 

študijného pobytu na partnerskej univerzite v Moskve) a BUSINESS ECONOMICS (vrátane 

študijného pobytu na partnerskej univerzite v Krakowe). 

 



Mobility zahraničných lektorov: 

Výučba predmetov na rôznych stupňoch štúdia v anglickom jazyku je obohatená 

o poznatky zahraničných lektorov. Na FEM sme privítali v ak. roku 2015/2016  12 

zahraničných učiteľov v rámci  programu ERASMUS + učiteľských mobilít a stáži.  

Radka Tosheva – University of Agribusiness and Rural Development, Bulgaria 

Aleksandrina  Gancheva - University of Agribusiness and Rural Development  

                                            Bulgaria 

Irena Stejskalova – University of Economics, Prague 

Adam Pawliczek -  Moravian University, Olomouc 

Jarmo Kastikainen – Oulu University of Applied Sciences, Finland 

Katarzyna Wasowska – Siedlec University of Natural Sciences and Humanities    

Anna Murawska- UTP University of Science and Technology in Bydgoszcz   

            Ewa Maria Koreleska- UTP University of Science and Technology in Bydgoszcz,   

Stabingis Linas -  Aleksandras Stulginskis University, Lithuania 

Joanna Stanislawska- Poznan University of Life Science 

Agnieszka Kozera - Poznan University of Life Science 

Jolanta Brodowska- Szewczuk - Siedlec University of Natural Sciences an  

                                                    Humanities 

 

V rámci programu CEEPUS sme privítali 4 zahraničných učiteľov 

Doc. Ing. Ľuboš Smutka - ČZU Praha 

Michal Niewiadomski - UA in Krakow 

Dr. habil. József Gál - University of Szeged 

Dr hab. inz. Andrzej Krasnodebski -UA in Krakow 

 

V rámci projektu IVF – Business Economics sme privítali 11 zahraničných učiteľov: 

Prof. Ing. Mansoor Maitah, PhD.  /Czech University of Life Sciences Prague/ 

Dr. Hab. Istvan Takács / Károly Róbert College / 

Małgorzata Pink / University of Agriculture in Krakow / 

prof. Dr. Ing. Libor Grega / Mendel University in Brno/  

Remigiusz Gawlik, PhD. /Cracow University of Economics/ 

Dr. Hab. Katalin Takács-György / Károly Róbert College / 

Ing. Sylvie Formánková, PhD. /Mendel University in Brno/ 

Dr.István Zsombor Hágen /KárolyRóbert College/ 

DS.c. Bartolomiej Nita, PhD.  /Wroclaw University/ 

Dr.Grzegorz Michalski /Wroclaw University of Economics/ 

Ing. Viktor Vojtko, PhD.  /University of South Bohemia in České Budějovice/ 

 

V rámci bilaterálnej spolupráce s LSU USA  

prof. John Westra 

 

V rámci MBA programu sme privítali 6 zahraničných učiteľov: 

prof. Wim Heijman, Wageningen University- Economics  

Ing. Tereza Balcarová, PhD., Czech University of Life Sciences, Prague-  

Management in Agribusiness 

Assoc. Prof. Dr. Tatiana Litvinenko, PhD., Belgorod State Agricultural University 

Dipl. Ing. Alexander Frech, PhD, Head of Branch Network Sales, Austrian Post, 

Austria - Marketing and Trade  

prof. Marija Cerjak, University of Zagreb, Croatia- Marketing and Trade   



Doc. Dr.sc.Josip Juračak,  University of Zagreb- Agribusiness  and Rural 

development 

 

Mobility učiteľov FEM SPU v Nitre v zahraničí 

 

V akademickom roku 2015/2016 zrealizovali učiteľskú mobilitu  v rámci Erasmus + 

mobilita zamestnancov – výučba 12 zamestnancov FEM a mobilitu Erasmus + školenie 5 

zamestnancov. 

prof. Ing. Iveta Ubrežiová, CSc. -  výučba - Poľnohospodárska univerzita v Krakowe 

doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.- školenie - University of the Azores 

Mgr. Zuzana Rebičová, PhD. - výučba - Česká zemědělská univerzita v Prahe 

doc. RNDr. Dana Országhová, CSc. - výučba - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 

Mgr. Radomíra Hornyák Gregáňová, PhD. - výučba - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 

Mgr. Eva Matušeková, PhD. -  školenie - Poľnohospodárska univerzita v Krakowe 

doc. Ing. Anna Látečková, PhD. -  výučba - Poľnohospodárska univerzita v Krakowe 

Ing. Iveta Košovská, PhD. - školenie - Česká zemědělská univerzita v Prahe 

Mgr. Katarína Klimentová -  výučba - Poľnohospodárska univerzita v Krakowe 

PhDr. Johana Jakabovičová, M.A., PhD. - výučba - Mendelova Univerzita v Brně 

PhDr. Jarmila Horváthová, PhD. - výučba - Mendelova Univerzita v Brně 

Mgr. Vladimír Matušek, PhD. -  výučba - Poľnohospodárska univerzita v Krakowe 

Mgr. Andrea Holúbeková, PhD. - školenie - Mendelova Univerzita v Brně 

doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc. - výučba - Česká zemědělská univerzita v Prahe 

Ing. Martina Hanová, PhD. - školenie - University of the Azores  

Ing. Zuzana Bajusová, PhD. - výučba - Poľnohospodárska univerzita v Krakowe 

JUDr. Mária Dobišová - výučba - University of South Bohemia 

doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - výučba - University of South Bohemia 

 

V akademickom roku 2015/2016 zrealizovali učiteľskú mobilitu  v rámci programov 

CEEPUS 3  pracovníci FEM. 

Ing. Patrik Rovný, PhD. – výučba ČZU Praha 

Prof. Dr. Ing. Elena Horská -  výučba UA in Krakow 

Ing. Martina Hanová, PhD. – výučba JČU České Budějovice 

 

V akademickom roku 2015/2016 zrealizovali učiteľskú mobilitu  v rámci MBA 

programu 3 pracovníci FEM. 

prof. Ing. Ľudmila Nagyova, PhD. -University of Zagreb. 

Ing. Ingrid Košičiarová,PhD. - University of Zagreb. 

Dr.h.c. doc. Ing. Mária Kadlečíková, CSc.- Belgorod State Agricultural University 

 

Ďalší pracovníci FEM absolvovali zahraničné pobyty v rámci programu TEMPUS, 

v rámci bilaterálnych vzťahov, projektových stretnutí a mnohých zahraničných konferencií. 

 

  

 

 3.5 Projekty KEGA a ďalšie vzdelávacie projekty 

  

  K zvyšovaniu kvality vzdelávacieho procesu na SPU, okrem realizácie 

medzinárodných programov a projektov, nemalou mierou prispieva realizácia projektov 

KEGA, ako aj ďalších projektov z oblasti vzdelávania. 
 



 Tabuľka 15   Prehľad vzdelávacích projektov za akad. rok 2015/2016 

Názov projektu
Zodpovedný 

riešiteľ

Medzinárodná agrárna ekonómia Pokrivčák Ján, prof. Ing. M.S. PhD.

Vytvorenie celouniverzitného e-vzdelávacieho portálu na 

SPU v Nitre
Tothová Darina, RNDr. PhD.

Integrácia študentov so zdravotným postihnutím do 

edukačného procesu s dôrazom na unifikáciu prístupu k 

virtuálnej informačnej infraštruktúre a prostriedkom IKT Tóthová Darina, RNDr. CSc.

Multijazyčný výkladový ekonomický slovník Zentková Iveta, doc. Ing. CSc.

Konceptuálna modernizácia obsahu a metodická podpora 

Kurzu vysokoškolská pedagogika pre učiteľov technických 

univerzít Šeben Zaťková Tímera, PaedDr. PhD.

Implementácia nových technológií a interdisciplinárnych 

vzťahov vpraktickej výučbe spotrebiteľských štúdií
Horská Elena, prof. Dr. Ing

 

 

 

3.6  Výsledky záverečných skúšok na získanie jazykového certifikátu UNIcert II. a III. 

 

V rámci povinnej jazykovej výučby hlavne študenti FEM a FEŠRR, ale aj ostatných 

fakúlt univerzity majú možnosť absolvovať záverečnú skúšku na získanie medzinárodného 

jazykového certifikátu.  UNIcert III. musia absolvovať povinne študenti študijného programu 

Medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami a jeho anglickej verzie International 

Business with Agrarian Commodities. UNIcert II. môžu absolvovať študenti všetkých 

ostatných študijných programov, v  anglickom, nemeckom, alebo ruskom jazyku. 

Prebehla akreditácia jazyka francúzskeho a v uplynulom roku získali certifikát z UNIcertu II 

dve študentky. Tabuľka ukazuje počty študentov, ktorí v posledných rokoch  získali 

certifikáty. 

 
Tabuľka 16    Počet študentov, ktorí získali medzinárodný jazykový certifikát UNIcert 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

UNIcert II anglický 191 174 117 91 209 126 126 141

nemecký 108 72 35 53 70 47 24 47

ruský 44 27 17 10 11 5 5 6

francúzsky 2

UNIcert II spolu 343 273 169 154 290 178 155 196

UNIcert III anglický 56 38 52 30 89 61 63 55

nemecký 24 18 8 10 11 10 7 17

ruský 1 2 1 1 0

UNIcert III spolu 80 56 60 41 102 72 71 72  

 

 

3.7  Študentská vedecká odborná činnosť 

  

Dôležitý aspekt zvyšovania kvality vzdelávacieho procesu predstavuje aj aktivita 

študentov v rámci študentskej vedeckej odbornej činnosti. Študenti spoluprácou s pedagógmi 

získavajú rozšírený pohľad z riešenej problematiky, pochopia princípy vedeckej práce, naučia 

sa prezentovať výsledky práce a získavajú neoceniteľné skúsenosti, ktoré využijú pri príprave 

a obhajobe záverečnej práce. Títo študenti sú uprednostnení pri prijímaní na III. stupeň štúdia. 



Konferencia Študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ) sa na Fakulte ekonomiky 

a manažmentu SPU v Nitre uskutočnila dňa 20. apríla 2016. Na konferenciu ŠVOČ bolo 

prihlásených celkovo 51 študentov (nárast o 23 oproti minulému roku). Zo zahraničia sa 

v tomto ročníku ŠVOČ zúčastnilo 15 študentov z Českej republiky, Poľska, Ruskej federácie, 

Talianska, Španielska a Turecka (nárast o 10 oproti minulému roku).   

V jednotlivých sekciách bolo celkovo prezentovaných 43 prác (nárast o 15 prác oproti 

minulému roku). Najviac účastníkov bolo z Katedry marketingu a obchodu (25 prác) 

a z Katedry štatistiky a operačného výskumu (9 prác). Bolo by vhodné zvýšiť účasť študentov 

vedených pracovníkmi ostatných pracovísk FEM.  

Vzhľadom na vysoký počet účastníkov ŠVOČ boli v tomto ročníku konferencie 

vytvorené 4 sekcie, z toho 2 sekcie v anglickom jazyku:  

 

- Marketing and consumer behavior: 8 prezentovaných prác 

- Agribusiness and business management: 8 prezentovaných prác 

- Marketing a obchod: 13 prezentovaných prác 

- Kvantitatívne metódy v ekonómii, ekonomika, manažment a financie: 14 prezentovaných prác 

 
Tabuľka 17 Umiestnenie študentov na konferencii ŠVOČ 2016 na FEM SPU v Nitre 

Umiestnenie Priezvisko a meno Názov práce 

1. sekcia: Marketing and consumer behavior 

1. miesto ŠULAJ Andrej 
Hidden emotions as an effect of non-verbal in-store communication 

with a customer 

2. miesto  TARINOVÁ Petronela The customer satisfaction and its significance in quality management 

3. miesto ŠEDÍK Peter 
Consumer research relating to the purchase of honey  

in Slovakia and Russia 

2. sekcia: Agribusiness and business management 

1. miesto DAFČÍK Roman Capital structure and cost of capital in Slovak agriculture 

2. miesto  RIMÓCIOVÁ Monika Differences in farm performance based on legal form  in Slovakia 

3. miesto Mikołajczyk Damian Investment efficiency of chosen types of mutual funds in Poland 

3. sekcia: Marketing a obchod 

1. miesto HAVETTA Ján 
Porovnanie kvality vybraných privátnych a tradičných značiek 

potravinárskych produktov vo vybraných obchodných reťazcoch 

2. miesto  JURDOVÁ Adriana 
Ekonometrické vyjadrenie záujmu o značku a optimalizovanie 

marketingovej kampane 

3. miesto SEDLIAKOVÁ Martina 
Nové trendy v marketingovej komunikácii pri predaji čokolády 

Milka 

4. sekcia: Kvantitatívne metódy v ekonómii, ekonomika, manažment a financie 

1. miesto GULKA Martin 
Model predikcie úpadku obchodných spoločností podnikajúcich 

v podmienkach SR 

2. miesto  PÁNIK Štefan Vybrané aspekty tieňovej ekonomiky vo vyspelých krajinách 

3. miesto ŠULÁK Petr 
Podniková kultura mikrofirmy zabývající se prodejem zboží 

zahraničních partnerů 



Silné stránky konferencie ŠVOČ:  

- úroveň prezentovaných prác a vystúpení sa z roka na rok zvyšuje, 

- kvalitná príprava prezentácie a veľmi dobrá úroveň vystupovania, aj s použitím dostupnej 

techniky a s použitím moderných technológii a kvantitatívnych metód, 

- pohotové reakcie na položené otázky v rámci diskusie, schopnosť súťažiacich reagovať 

v diskusii, vysoká schopnosť účastníkov interpretovať výsledky použitých metód, 

- bohatá a adresná diskusia k predneseným problematikám, aj zo strany študentov, 

- aktuálnosť a aplikačná stránka prezentovaných tém,  

- účasť študentov zo zahraničia, 

- pokročila úroveň angličtiny, 

- dobré organizačné zabezpečenie. 

 

Slabé stránky konferencie ŠVOČ: 

- niektoré práce prezentujú metodologické prístupy a nie aplikačnú stránku s reálnymi 

závermi, občasne zle navrhnuté hypotézy, 

- návrhy  a odporúčania boli často skôr všeobecné alebo nerealizovateľné, 

- nízka účasť študentov z nižších ročníkov, nízka účasť hostí, slabá a pasívna účasť v pléne,  

- nedostatočná práca so zahraničnými literárnymi zdrojmi. 

- v niektorých prácach chýba prepojenie na ekonómiu, manažment.  

 

Návrhy a odporúčania: 

- Členovia komisií odporúčajú viac prepojiť práce s praxou. 

- Členovia komisií sa domnievajú, že do súťaže je potrebné zapojiť viac študentov z nižších 

ročníkov.  

- Členovia komisií navrhujú väčšiu propagáciu zo strany školiteľov.   

- Podpora účastníkov formou účasti ich školiteľov. 

- Motivovať študentov nižších ročníkov, ktorí sa môžu zapojiť s doplnenými a upravenými 

seminárnymi prácami. 

- Motivovať školiteľov odmenami, aby sa zvýšil počet účastníkov a tým aj konkurencia 

súťažiacich. 

- Zabezpečiť väčšiu účasť študentov na strane hostí. 

 

Študenti FEM sa zúčastnili aktívne aj medzinárodných študentských 

konferencií v zahraničí, a to v novembri 2015 na St. Istvan University v 

Godollo v Maďarsku (5 študentov), v marci 2016 na Štátnej poľnohospodárskej 

univerzite v Moskve (7 študentov) a Ekonomickej univerzite v Poznani (1 

študent). 

 

 

3.8  Odborné praxe v akademickom roku 2015/2016      

 

Absolvovanie všetkých druhov praxí v značnej miere prispieva k skvalitneniu 

výchovno-vzdelávacieho procesu, k získaniu praktických skúseností a zručností študentov 

a profilácii študentov podľa jednotlivých študijných programov. 

 

Odborná prax I. 

 

V dobiehajúcich študijných programoch študenti absolvovali odbornú prax v rozsahu 

dvoch týždňov individuálnou formou vo vybraných agropodnikateľských a potravinárskych 

subjektoch v prvom roku na prvom stupni štúdia FEM. Keďže v novo akreditovaných 



programoch je odborná prax zaradená až v druhom roku štúdia v uplynulom období sa 

odbornej praxi nezúčastnili študenti dennej formy bakalárskeho stupňa štúdia.  

Odbornú prax na externej forme štúdia (v akademickom roku 2015/2016 boli študenti 

externej formy prijatí na dobiehajúce študijné programy) celkovo absolvovalo 42 študentov, 

ktorým boli udelené zápočty. Z toho 16 študentov zo študijného programu Ekonomika 

podniku a 26 študentov zo študijného programu Manažment podniku. 

Zápočty z odbornej praxe I. udeľovali podľa jednotlivých študijných programov 

nasledovní organizační gestori odbornej praxe : 

Ing. Radovan Savov, PhD. – Manažment podniku, Ing. Jana Ladvenicová, PhD. – Ekonomika 

podniku 

 

 

Odborná prax II. 

 

Uvedenú formu praxe v rozsahu 2 týždňov absolvovali študenti v dobiehajúcich 

študijných programoch v letnom semestri prvého roku denného inžinierskeho štúdia 

individuálnou formou. Keďže v novo akreditovaných programoch je odborná prax zaradená 

až v druhom roku štúdia v uplynulom období sa odbornej praxi študenti dennej formy 

inžinierskeho stupňa štúdia nezúčastnili. 

V externej forme štúdia odbornú prax absolvovalo 69 študentov (v akademickom roku 

2015/2016 boli študenti externej formy prijatí na dobiehajúce študijné programy), ktorým boli 

udelené zápočty. Z toho 30 študentov zo študijného programu Agrárny obchod a marketing 

a 39 študentov zo študijného programu Ekonomika podniku. Gestorské katedry 

prostredníctvom garanta študijného programu a organizačného gestora odbornej praxe určili 

obsah odbornej praxe a odporučili študentom subjekty, kde majú prax absolvovať a to vo 

väzbe na študijný program. Výber pracovísk, ako aj uzatváranie zmlúv s pracoviskami si 

študenti zabezpečovali sami.  

Zápočty z odbornej praxe II. udeľovali podľa jednotlivých študijných programov 

nasledovní organizační gestori odbornej praxe :  

Ing. Jana Ladvenicová, PhD. – Ekonomika podniku 

Ing. Patrik Rovný, PhD. – Agrárny obchod a marketing. 

 

 

 

4  PRIJÍMACIE SKÚŠKY 

  Na prijímacie skúšky pre akademický rok 2016/2017  sa prihlásilo na vysokoškolské 

štúdium v prvom stupni štúdia na FEM SPU v Nitre 1008 záujemcov. Počet uchádzačov 

postupne klesá v porovnaní s počtom uchádzačov z posledných rokov, v ak.r. 2005/2006 – 

3987 záujemcov, v ak.r. 2006/2007 – 3246 záujemcov,  v ak.r. 2007/2008 – 3022 záujemcov, 

v ak.r. 2008/2009 – 2514 záujemcov, v ak.r. 2009/2010 – 2165 záujemcov, v ak.r. 2010/2011 

– 2410 záujemcov, 2011/2012 – 2081 záujemcov, 2012/2013 – 1538 záujemcov, 2013/2014 – 

1330 záujemcov, 2014/2015 – 1074 záujemcov a v akademickom roku 2015/2016 – 1037 

záujemcov. Celkovo sa prijímacieho konania zúčastnilo 836 uchádzačov, čo je 82,9% z počtu 

prihlásených.  

  Na druhý stupeň štúdia sa prihlásilo celkom 394 uchádzačov z toho 49 absolventov 

prvého stupňa štúdia z iných fakúlt. Na dennú formu štúdia 351 uchádzačov (317 z FEM a 34 

z iných fakúlt) a na externú formu štúdia 43 uchádzačov (28 z FEM a 15 z iných fakúlt). 
 

 



0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

98/9999/0000/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17

akademické roky

Počty záujemcov o štúdium na FEM

 
Graf 8     Vývoj počtu záujemcov o štúdium na FEM SPU prvý stupeň štúdia  

   

 Organizácia prijímacích skúšok 

  

  Prijímacie konanie na všetky bakalárske študijné programy bolo realizované 

formou písomných testov z dvoch vybraných predmetov. Študent má možnosť výberu 

z troch predmetov: z ekonómie, cudzieho jazyka alebo matematiky. Otázky na prijímacie 

skúšky z jednotlivých predmetov boli uchádzačom sprístupnené formou učebných pomôcok 

pod názvom Požiadavky na prijímacie skúšky na SPU v Nitre z matematiky, Požiadavky na 

prijímacie skúšky na SPU v Nitre z cudzích jazykov a Požiadavky na prijímacie skúšky na 

SPU v Nitre z ekonómie, ktoré sú pre každého uchádzača dostupné a je ich možné zakúpiť v 

predajni Vydavateľského a edičného strediska SPU v Nitre.  

        Evidencia uchádzačov, výsledky testov, ako aj celkové výsledky prijímacej skúšky sú 

spracované prostredníctvom moderných informačných technológií. Prostredníctvom počítača 

je každému študentovi vygenerovaný jedinečný test z databázy úloh, ktorý sa po odovzdaní 

vyhodnocuje pomocou skenera bez zásahu ľudského faktora a študent sa v priebehu 

niekoľkých minút dozvie výsledok testu. 

          Databáza otázok je vytvorená v rozsahu gymnaziálneho učiva. Je  pripravená 

vysokoškolskými pedagógmi odborných katedier FEM SPU v Nitre (matematiky, ekonomiky 

a  jazykov) v spolupráci so stredoškolskými učiteľmi z gymnázií. Každoročne sa 

prehodnocuje úspešnosť a náročnosť testov, na základe čoho sa korigujú zadania a rozširuje 

ich počet v databáze generovaných otázok pre budúce obdobie. Bodová hodnota každého 

testu je 80 bodov. Výsledky maturitnej skúšky  neboli zahrnuté do celkového bodového 

hodnotenia. 

  V zmysle podmienok prijatia na I. stupeň štúdia na FEM SPU pre akademický rok 

2016/2017 schválených Akademickým senátom FEM SPU v Nitre prijímacia skúška mohla 

byť odpustená a na štúdium mohli byť prijatí uchádzači: 

-   ktorých študijný priemer je rovný alebo nižší ako 1,5 (z koncoročných vysvedčení za 

1. - 3. ročník a polročného vysvedčenia v 4. ročníku strednej školy) alebo, ktorí 

dosiahnu v teste všeobecných študijných predpokladov v základnej verzii percentil 

rovnaký alebo vyšší ako 60.  

-   zahraniční uchádzači o bakalárske štúdium mohli byť prijatí na základe posúdenia 



celkového študijného priemeru  a zhodnotenia predloženej dokumentácie bez 

prijímacích skúšok. Súčasťou prijímacieho konania bolo aj interview so 

zahraničnými uchádzačmi pomocou elektronických komunikačných systémov (napr. 

Skype, Link a pod.) 

          Podmienky odpustenia prijímacích skúšok splnilo 289 uchádzačov. Počty prijatých 

študentov po preskúmaní rozhodnutí o neprijatí uchádzačov na štúdium na  FEM SPU v Nitre 

pre akademický rok 2016/2017 súvisia predovšetkým s počtami študentov, ktorí boli prijatí na 

štúdium v akademickom roku 2016/2017 v riadnom konaní a v stanovenom termíne 

odpovedali, že sa rozhodli neakceptovať prijatie na FEM SPU v Nitre. Na ich miesta boli 

prijatí ďalší študenti v zmysle zásad schválených v Akademickom senáte FEM SPU v Nitre 

pre výber preskúmaní rozhodnutí: 

    
Tabuľka 18   Prijímacie konanie pre akademický rok 2016/2017 – I. a II. stupeň 

v riadnom

 konaní

dodatočne na 

základe počtu 

nastupujúcich

denná 922 778 709 26 497

externá 86 58 58 45

denná 351 351 350 317

externá 43 43 43 36

Počet 

zapísaných na 

fakulte

(novoprijatí)

FEM

Bc.

I. st.

Ing.

II. st.

Fakulta

Počet prijatých

Počet 

zúčastnených

Stupeň 

štúdia

Forma 

štúdia

Počet 

prihlásených

 

 

  Základnou podmienkou prijatia (§ 56 zákona o VŠ) na štúdium študijného programu 

druhého stupňa bolo absolvovanie študijného programu prvého stupňa v tom istom, alebo v 

príbuznom študijnom odbore. Rozhodujúcim kritériom pre výber študentov na štúdium 2. 

stupňa bol dosiahnutý prospech za 1. stupeň štúdia a výsledky  štátnej bakalárskej skúšky.  

Z celkového počtu 1008 prihlásených na I. stupeň štúdia (Bc.) bolo zapísaných  na dennú 

formu 497 a na externú formu 45 študentov. Na inžinierske programy (II. stupeň) z celkového 

počtu 394 prihlásených bolo zapísaných na dennej forme 317 študentov  a v externej forme 

36. Počty aktuálne študujúcich k 5.10.2016 v prvých rokoch štúdia podľa jednotlivých 

študijných programov a stupňov štúdia sú uvedené v nasledovnej tabuľke.  
 

Tabuľka 19   Počty študentov v prvých rokoch štúdia oboch stupňov štúdia  2016/2017  

študijný program denná forma externá forma

ekonomika podniku 127 11

kvantitatívne metódy v ekonómi 20

manažment podniku 113 18

obchodné podnikanie 76

účtovníctvo 85 16

environmentálna ekonomika a manažment 23

medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami (v slovenskom jazyku) 23

medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami (v anglickom jazyku) 30

spolu I. stupeň 497 45

ekonomika podniku (v slovenskom jazyku) 80 17

ekonomika podniku (v anglickom jazyku) 13

kvantitatívne metódy v ekonómi 41

agrárny obchod a market. 116 8

maqnažment podniku 55 11

medzinárodná ekonomika a rozvoj (v anglickom jazyku) 12

spolu II. stupeň 317 36  



5  DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM 
   

  Doktorandské štúdium sa uskutočňuje v akreditovaných študijných programoch 

tretieho stupňa. Štúdium sa zameriava na získanie poznatkov založených na súčasnom stave 

vedeckého poznania a najmä na vlastnom príspevku študenta k nemu, ktorý je výsledkom 

vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti v oblasti vedy alebo techniky, alebo 

samostatnej teoretickej a tvorivej činnosti. Cieľom doktorandského štúdia je vychovať takého 

odborníka, ktorý bude mať nielen komplexné vedomosti, ale bude schopný obohatiť vedu a 

poznanie v oblasti svojho pôsobenia. 

 V akademickom roku 2015/2016 prebiehalo doktorandské štúdium v dvoch 

akreditovaných študijných programoch. 

 

 
Tabuľka 20    Akreditované študijné programy tretieho stupňa štúdia v dennej a externej forme, 

v rámci ktorých sa realizovalo vzdelávanie v ak. roku 2015/2016 

Študijný odbor Forma štúdia Štandardná dĺžka štúdia Akademický titul

denná aj externá

denná aj externá

        3/5                                   

v novej akreditácii 3/3

PhD.

        3/5                                   

v novej akreditácii 3/4

PhD.

3.3.11 Odvetvové a 

prierezové ekonomiky

3.3.16 Ekonomika a 

manažment podniku  

   

  Na Fakulte ekonomiky a manažmentu v uvedenom akademickom roku študovalo 29  

denných a 18 externých študentov. Z celkového počtu 47 študentov tvorili 14,89 % zahraniční 

študenti, konkrétne 5 študentov dennej formy a 2 študenti externej formy štúdia, z toho 1 

nemeckej, 2 arménskej, 1 uzbeckej, 1 líbyjskej, 1 ruskej, 1 sýrskej národnosti. 

 
Tabuľka 21  Prehľad o základných aktivitách vo vedeckej príprave uskutočňovanej formou 

doktorandského štúdia v akad. roku 2015/2016 

Riadok Ukazovateľ 
FEM 

1. Počet doktorandov celkom (súčet riadkov 2. – 7.) (stav k 31. 10. 2015) 47 
2. Denná 

forma 

v dennej forme doktorandského štúdia  24 
3. EVI – externá vzdelávacia inštitúcia   - 
4. zahraniční doktorandi - vládni štipendisti 1 
5. zahraniční doktorandi - samoplatcovia 4 
6. 

Externá 

forma 

v externej forme doktorandského štúdia  16 

7. zahraniční doktorandi - samoplatcovia 2 

8. Novoprijatí doktorandi pre akad. rok 2015/2016 celkom (súčet riadkov 9. – 14.) 17 
9. Denná 

forma  

v dennej forme doktorandského  6 
10. EVI – externá vzdelávacia inštitúcia   - 
11. zahraniční doktorandi - samoplatcovia - 
12 zahraniční doktorandi – vládni štipendisti - 
13. Externá 

forma 

v externej forme doktorandského štúdia 7 
14. zahraniční doktorandi - samoplatcovia 4 

15. V akad. roku 2015/2016 štúdium ukončilo do 31. 8. 2016  (súčet riadkov 16. - 19.) 11 
16. Denná 

forma 

v plánovanom  termíne  11 
17. v novourčenom termíne (nadštandardná dĺžka štúdia) - 
18. Externá 

forma 

v plánovanom  termíne  - 
19. v novourčenom termíne (nadštandardná dĺžka štúdia) - 



20. Počet zrušených miest doktorandského štúdia (vylúčenie, zanechanie štúdia) 5 
21.  štúdium v dennej forme 1 
22. štúdium v externej forme 4 

23. Počet zahraničných doktorandov (z riadku 1.) 7 
24. 

Denná 

forma 

vládni štipendisti 1 
25. doktorandi samoplatcovia 4 
26. doktorandi so štipendiom z iných zdrojov (napr. projekt) - 
27. Externá 

forma 

doktorandi samoplatcovia 2 

28. Novoprijatí doktorandi pre akad. rok 2015/2016 celkom 13 
29. 

Denná 

forma 

v dennej forme doktorandského štúdia (štipendium z neúčelovej dotácie) - 
30. v dennej forme doktorandského štúdia (štipendium z vlastných zdrojov fakulty) 8 
31. v dennej forme doktorandského štúdia (štipendium z projektu) - 
32. EVI – externá vzdelávacia inštitúcia   - 
33. doktorandi – vládni štipendisti (zahraniční) - 
34. doktorandi samoplatcovia (zahraniční) 1 
35. doktorandi zahraniční – neplatiaci (výučba v slovenskom jazyku) - 
36. Externá 

forma 

v externej forme štúdia 4 

 

  V akademickom roku 2015/2016 bolo na doktorandské štúdium prijatých spolu 13 

študentov. V posledných 3 akademických rokoch sa celkový počet prijatých uchádzačov na 3. 

stupeň štúdia na FEM SPU mierne znížil. V akademickom roku 2015/2016 úspešne ukončilo 

doktorandské štúdium 11 absolventov. 

  V rámci zintenzívnenia prepojenia štúdia na FEM SPU, podnikateľskej praxe 

a medzinárodných vzťahov zabezpečovala FEM SPU pravidelne výberové prednášky pre 

študentov všetkých stupňov štúdia a zamestnancov fakulty. Prednášajúcimi boli výrazné 

osobnosti slovenského a zahraničného ekonomického a podnikateľského života: 

Zdenko Hoschek - Podnikateľské skúsenosti, majiteľ portálu Zľava dňa, 

Pavol Konštiak - Aktuálne problémy v slovenskom maloobchode, prezident Zväzu obchodu a 

majiteľ KON-RAD, 

Matej Krejčí - Konec prokrastinace. 
 

Tabuľka 22 Prehľad o počtoch prijatých a ukončených študentov doktorandského štúdia podľa 

jednotlivých študijných programov v akad. roku 2015/2016 (do 31. 8. 2016) 

Študijný program

denné externé denné externé denné externé

Ekonomika a manažment 

poľnohospodárstva a potravinárstva
3 5 5 0 3 1

Ekonomika a manažment podniku 3 6 6 0 2 1

Agrárny obchod a marketing 4 2

spolu: 6 11 11 0 9 4

Počet prijatých Počet absolventov Počet prijatých

 

 

 

6  PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE VZDELÁVACIEHO PROCESU 
  

  Základným predpokladom úspešného vzdelávacieho a výskumného procesu je 

priaznivá kvalifikačná a veková štruktúra. Tvorí limitné kritériá pre akreditovanie a priznanie 

práv výchovy v študijných programoch, ako aj ďalšieho odborného rastu docentov 

a profesorov. Na fakulte k 31.10.2015 pôsobilo 106 učiteľov na plný úväzok, z toho 5 

profesorov, 27 docentov, 74 odborných asistentov. Na  skrátený úväzok 5 učiteľov, z toho 2 

profesori, 1 docent, 2 odborní asistenti. 
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Graf 5     Vývoj počtu učiteľov na FEM SPU v Nitre  

 

  Kvalifikačná štruktúra pedagogických zamestnancov pracujúcich na plný úväzok bola 

nasledujúca: profesori 4,7%, docenti 25,5%, odborní asistenti 69,8%. Percentuálne zastúpenie 

učiteľov nositeľov vedeckej hodnosti bolo na úrovni 93,4%. V prípade započítania aj učiteľov 

na skrátený úväzok by sa štruktúra mierne zmenila: profesori 6,3%, docenti 25,2%, odborní 

asistenti 68,5% a percentuálne zastúpenie učiteľov nositeľov vedeckej hodnosti by bolo na 

úrovni blížiacej sa k 92,8%. 
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Graf 6   Vývoj podielu pedagogických zamestnancov s vedeckou hodnosťou 

 



6.1  Úväzkové zaťaženie 

  Odučené hodiny všetkých učiteľov jednotlivých fakúlt SPU v Nitre, ako 

aj percentuálny podiel, ktorý z tohto počtu odučili na vlastnej a iných fakultách, sú uvedené 

v Tabuľke 23. Učitelia FEM  1/4 výučby odučili na ostatných fakultách SPU. V absolútnom 

vyjadrení poklesol počet odučených hodín našich učiteľov na ostatných fakultách SPU 

o 2 813 hodín oproti minulému roku (najviac na FEŠRR o 2120 hodín, FAPZ 336 hodín a TF 

o 286 hodín) a stúpol počet odučených hodín na vlastnej fakulte o 1 460 hodín. 
 

Tabuľka 23   Odučené hodiny v akad. roku  2015/2016 na jednotlivých fakultách 

Fakulta

FAPZ % FBP % FEM % FEŠRR % FZKI % TF % Spolu

 FAPZ 26437 83,6% 2284,3 7,2% 30,2 0,1% 447,5 1,4% 1937 6,1% 475 1,5% 31611

 FBP 4401,2 18,9% 17484 75,0% 104 0,4% 140,9 0,6% 875,1 3,8% 320,4 1,4% 23326

 FEM 599,6 1,7% 1709,5 4,9% 26059,4 74,7% 3803,9 10,9% 452,3 1,3% 2248,8 6,4% 34874

 FEŠRR 221,6 2,1% 19,1 0,2% 747,7 7,1% 9221,8 87,9% 285,8 2,7% 1,1 0,0% 10497

 TF 557,5 2,2% 913,7 3,5% 152,1 0,6% 119,8 0,5% 249,5 1,0% 23832,5 92,3% 25825

 FZKI 298,4 2,0% 256,3 1,7% 0 0,0% 509,9 3,4% 13907,4 92,8% 13 0,1% 14985

 Spolu 32515,3 23,0% 22666,9 16,1% 27093,4 19,2% 14243,8 10,1% 17707,1 12,5% 26890,8 19,1% 141117

Počet hodín a percentuálny podiel z celkového počtu hodín podľa pedagógov fakulty

 

 

  Zaujímavý pohľad poskytuje aj opačný percentuálny podiel iných fakúlt odučených 

hodín na príslušnej fakulte, uvedený v Tabuľke 24. FEM sa na celkovej výučbe na FEŠRR 

podieľa 26,7% (výrazný pokles oproti predchádzajúcim rokom), najmenej na FAPZ 1,8% a na 

FZKI  2,6% a na ostaných fakultách  vyše 7% na počte odučených hodín. 
 

Tabuľka 24   Percentuálny podiel odučených hodín iných fakúlt na príslušnej fakulte 

Fakulta FAPZ FBP FEM FEŠRR FZKI TF

 FAPZ 81,31% 10,08% 0,11% 3,14% 10,94% 1,77%

 FBP 13,54% 77,13% 0,38% 0,99% 4,94% 1,19%

 FEM 1,84% 7,54% 96,18% 26,71% 2,55% 8,36%

 FEŠRR 0,68% 0,08% 2,76% 64,74% 1,61% 0,00%

 TF 1,71% 4,03% 0,56% 0,84% 1,41% 88,63%

 FZKI 0,92% 1,13% 0,00% 3,58% 78,54% 0,05%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%  

 

  Ukazovateľ rozdielu odučených hodín pedagógov fakulty pre ostatné fakulty 

a odučených hodín pedagógov ostatných fakúlt pre danú fakultu signalizuje dlhodobú aktívnu 

bilanciu FEM voči ostaným fakultám. V dôsledku zmeny univerzitného informačného 

systému nebolo možné vyhodnotiť ukazovateľ odučených hodín za rok 2011/2012, systém 

poskytol informácie o tzv. učiteľohodinách (priama výučba + 0,5 hod za skúšanie jedného 

študenta), preto v uvedenom roku sú hodnoty rádovo vyššie. Od roku 2012/2013 už bolo opäť 

možné v systéme vyhodnotiť rozdiel odučených hodín. V tomto ukazovateli fakulta mala 

aktívnu bilanciu  7 780 hodín čo činí pokles oproti minulému roku o 2634 hodín (oproti FAPZ 

569 hodín, FBP 1606 hodín, FEŠRR 3 056 hodín, TF 2097 hodín  a FZKI 452 hodín). V 

minulosti boli uvedené rozdiely ešte výraznejšie, najvyššie v roku 2010/2011 16 765 hodín. 

Podľa v Akademickom senáte SPU schválenom rozpočte fakulta za odvedenú výučbu 

v prospech ostatných fakúlt nedostala  žiadnu úhradu. Výkony približne 20 učiteľov (v 

minulom roku približne 25 – 28 učiteľov) v pedagogickom procese neboli uhradené. Všetky 



ostatné fakulty SPU (okrem FBP) mali v akademickom roku 2015/2016 pasívnu bilanciu 

v kritériu rozdielu odučených hodín pedagógov fakulty pre ostatné fakulty a odučených hodín 

pedagógov ostatných fakúlt pre danú fakultu. 
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Graf 7   Vývoj rozdielu odučených hodín, resp. učiteľohodín  

   
   

  Dôležitým ukazovateľom zaťaženosti učiteľov je počet študentov všetkých stupňov 

a foriem štúdia pripadajúcich na jedného interného učiteľa. Vývoj za roky 2003-2016 je 

uvedený v tabuľke 25. Na FEM dlhodobo výrazne klesal a v posledných rokoch sa pohybuje 

v rozsahu 18,36-21,39 študenta na jedného pedagóga. Pomerom študentov k počtu učiteľov sa 

FEM zhoduje s pomerom na renomovaných európskych fakultách ekonomického zamerania. 

Ukazovatele sa zvýšia, keď sa prepočítajú na jedného učiteľa nositeľa vedeckej hodnosti. 
 

Tabuľka 25   Vývoj počtu študentov pripadajúcich na jedného učiteľa FEM 

03/04 04/05 05/06  06/07  07/08  08/09  09/10  10/11  11/12  12/13  13/14  14/15  15/16

14,96 15,17 14,68 14,86 14,00 14,64 14,08 13,87 13,43 14,81 16,18 16,10 17,05

11,18 11,37 7,96 7,20 6,49 5,95 4,94 4,83 4,33 4,22 3,77 3,22 2,66

26,13 26,54 22,64 22,05 20,49 20,59 19,02 18,70 17,76 19,04 19,95 19,32 19,71

27,18 27,71 23,46 22,87 21,26 21,39 19,74 19,35 18,36 19,60 20,59 19,91 20,14

denní a externí (bak. a ing.)

denní externí včítane dokt.

denní (bak. a ing.)

externí (bak. a ing.)

 

 

Tabuľka 26   Vývoj počtu študentov pripadajúcich na jedného učiteľa nositeľa vedeckej hodnosti 

03/04 04/05 05/06  06/07  07/08  08/09  09/10  10/11  11/12  12/13  13/14  14/15  15/16

23,86 25,43 23,25 24,25 19,63 20,54 18,50 18,01 16,17 17,44 18,05 17,50 18,38

17,83 19,06 12,60 11,75 9,10 8,34 6,49 6,28 5,21 4,97 4,21 3,50 2,86

41,69 44,49 35,85 36,00 28,73 28,88 24,99 24,29 21,39 22,41 22,26 21,01 21,24

denní (bak. a ing.)

externí (bak. a ing.)

denní a externí (bak. a ing.)  

 

  Z hľadiska počtu prepočítaných študentov na počet profesorov, docentov a 

zamestnancov s akademickým titulom PhD. fakulta sa pohybuje pod hodnotou 20. V prípade, 

že by sa do kritéria zahŕňali len učitelia nositelia vedeckej hodnosti, ktorí majú učiteľský 

úväzok na ustanovený pracovný čas (nezahŕňali by sa tam: rektor, dekanka a ďalší učitelia, 

ktorí majú na SPU v Nitre učiteľský úväzok na kratší pracovný čas, ale majú na SPU v Nitre 

ďalší neučiteľský úväzok tak, aby ich celkový úväzok bol na ustanovený pracovný čas), tak 

by sa tento ukazovateľ dostal mierne nad hodnotu 20. 
 



Tabuľka 27   Vývoj prepočítaného  počtu študentov pripadajúcich na jedného učiteľa FEM 

03/04 04/05 05/06  06/07  07/08  08/09  09/10  10/11  11/12  12/13  13/14  14/15  15/16

14,96 15,17 14,68 14,86 14,00 14,64 14,08 13,87 13,43 14,81 16,18 16,10 17,05

3,35 3,41 2,39 2,16 1,95 1,78 1,48 1,45 1,30 1,27 1,13 0,97 0,80

18,31 18,58 17,07 17,02 15,95 16,43 15,56 15,32 14,73 16,08 17,31 17,07 17,85

denní (bak. a ing.)

externí (bak. a ing.)

spolu  

 

Tabuľka 28   Vývoj prepočítaného  počtu študentov na učiteľa nositeľa vedeckej hodnosti 

03/04 04/05 05/06  06/07  07/08  08/09  09/10  10/11  11/12  12/13  13/14  14/15  15/16

23,86 25,43 23,25 24,25 19,63 20,54 18,50 18,01 16,17 17,44 18,05 17,50 18,38

5,35 5,72 3,78 3,53 2,73 2,50 1,95 1,88 1,56 1,49 1,26 1,05 0,86

29,21 31,14 27,03 27,78 22,36 23,04 20,45 19,89 17,74 18,93 19,32 18,56 19,24

denní (bak. a ing.)

externí (bak. a ing.)

spolu  

 

Vzhľadom k počtu pedagogických zamestnancov FEM, ako aj k doteraz platným 

pravidlám tvorby rozpočtových zdrojov a pravidiel rozdeľovania týchto zdrojov nebolo 

možné ďalšie znižovanie počtu študentov na FEM, práve naopak celkové počty študentov sa 

museli zvýšiť hlavne na dennej forme štúdia. 

  Pomerne veľká zaťaženosť priamou vyučovacou činnosťou znižuje potenciálnu 

kapacitu pedagógov pre vedeckovýskumnú činnosť a realizáciu projektov. Pedagogické 

zaťaženie učiteľov je možné znížiť uplatňovaním aktívnych metód výučby,  aplikáciou e-

learningových foriem vzdelávania aj do prezenčnej formy štúdia. Zdokonaľovaním 

a dôslednejším uplatňovaním ďalších systémových aplikácií IKT do výučby a riadenia, zvýšiť 

efektívnosť celkovej práce na fakulte. Tradičné didaktické prístupy založené na prednáškach, 

cvičeniach, seminároch a projektoch sú v súčasnom období podporované aplikáciou 

prostriedkov IKT. Dobré vybavenie počítačmi a modernou didaktickou technikou umožňuje 

uplatňovanie moderných foriem a metód výučby s orientáciou na kvalitu výučby 

(v niektorých predmetoch, napr. elektronická verzia prednášok, e-learning, preverovanie 

vedomostí využívaním prostriedkov IKT a pod.). Snahou je, aby obsah a formy vzdelávania 

boli  viac orientované na báze znalostí, založených na výsledkoch vedeckovýskumnej činnosti 

fakúlt, katedier i jednotlivých učiteľov a aby viedli študentov k samostatnej tvorivej práci, ako 

aj k prezentácii vlastnej práce.  

 

 

7  ĎALŠIE VZDELÁVANIE 

Vzdelávací proces je permanentný proces, ktorý logicky vyúsťuje do celoživotných 

foriem vzdelávania. V súčasnosti v oblasti celoživotného vzdelávania fakulta poskytuje 

vzdelávanie hlavne cez: doplňujúce pedagogické štúdium učiteľov odborných predmetov, 

kurzy vysokoškolskej pedagogiky, štúdium MBA, jazykové kurzy, akreditované 

špecializované kurzy, ako aj prostredníctvom univerzity tretieho veku. 

 

 

7.1  Univerzita tretieho veku (UTV) 

 

 V hodnotenom období UTV v programoch, ktoré gestorovala FEM navštevovalo 20 

poslucháčov (čo predstavovalo 12% z celkového počtu na SPU) v kurze anglického jazyka 12 

a v účtovníctve 8 poslucháčov. Pokračovalo sa v trende znižovania počtu poslucháčov UTV. 

V akademickom roku 2015/2016 štúdium UTV v študijných programoch FEM neukončil 

žiaden absolvent.  

 

 



7.2  Doplňujúce pedagogické štúdium pre študentov denného štúdia 

 

Ide o súbežné 4-semestrálne štúdium, v rámci ktorého denní študenti získavajú popri 

inžinierskom štúdiu aj pedagogickú spôsobilosť a tým aj možnosť rozšíriť možnosti svojho 

uplatnenia na trhu práce ako učiteľ poľnohospodárskych, technických, potravinárskych a 

ekonomických odborných predmetov. 

Doplňujúce pedagogické štúdium pre denných študentov SPU je vo vzťahu 

k odbornému inžinierskemu štúdiu organizované ako súbežné štúdium a je ukončené 

záverečnou skúškou. Na tejto forme študovalo v akademickom roku 2015/2016 58 študentov. 

Štúdium úspešne ukončilo 30 absolventov. Z dôvodu legislatívnej zmeny zákona č. 317/2009 

Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  toto štúdium preorganizovalo podľa akreditácií pre roky 2014-2019 

a stalo sa spoplatnené (600.-€/štúdium). Podľa novej akreditácie Doplňujúce pedagogické 

štúdium v dennej aj externej forme je zamerané na výkon pedagogickej činnosti učiteľa 

profesijných ekonomických predmetov, technických predmetov, potravinárskych predmetov a 

poľnohospodárskych predmetov. V oblasti ekonomických predmetov na  

- agrárny obchod a marketing  

- ekonomika podniku  

- kvantitatívne metódy v ekonómii  

- manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu  

V súčasnosti je počet frekventantov súbežného denného DPŠ 112 denných študentov 

SPU. 
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Graf 8    Vývoj počtu študentov DPŠ denná forma  

 

Silné stránky DPŠ – súbežná denná forma: 

- Absolventi tohto štúdia  majú možnosť získať pedagogickú spôsobilosť a tým  rozšíriť 

svoju kvalifikáciu o ďalšie uplatnenie sa na trhu práce (učitelia profesijných predmetov na  

stredných odborných školách). 

- Absolventi tohto štúdia môžu získané poznatky využiť v manažérskych činnostiach a vo 

všetkých oblastiach sociálneho života. 



Slabé stránky DPŠ – súbežná denná forma: 

- Pretrvávajúce organizačné problémy súvisiace so zostavovaním rozvrhu DPŠ, zapríčinené 

širokým spektrom odborných zameraní študentov na inžinierskom štúdiu (veľká 

variabilita ich rozvrhov).  

 

 

7.3  Doplňujúce pedagogické štúdium pre absolventov VŠ 

 

Charakter štúdia je obdobný ako v dennej súbežnej forme. Väčšina záujemcov 

o štúdium už pracuje vo funkciách pedagogických zamestnancov a je im určená povinnosť 

absolvovať DPŠ v zmysle legislatívnych predpisov (vyhl. MŠ SR z januára 1996 v znení 

neskorších predpisov). V roku 2014 bolo DPŠ upravené a je akreditované MŠ SR. DPŠ je 

spoplatnené pre externé štúdium sumou 800.-€/štúdium.  V akademickom roku  2015/2016 na 

tejto forme študovalo 86 frekventantov. V súčasnom období sú otvorené dve skupiny 2. 

ročníkov externého DPŠ a jeden prvý, počet frekventantov externého DPŠ je  129 študentov. 

 

Silné  stránky DPŠ pre absolventov VŠ: 

- Absolventi tohto štúdia  majú možnosť získať pedagogickú spôsobilosť a tým  rozšíriť 

svoj odborný profil o ďalší rozmer – získanie pedagogickej spôsobilosti, ktorá sa od nich 

vyžaduje v zmysle  platnej legislatívy. 

- Učitelia  pôsobiaci v edukačnej praxi okrem toho, že si zvýšia kvalifikáciu, majú tiež 

možnosť verifikovať a zlepšiť vlastnú pedagogickú činnosť. 

- Napĺňa požiadavku celoživotného vzdelávania v zmysle národného programu 

vzdelávania. 

 

7.4  Kurz vysokoškolskej pedagogiky  

Predpokladom kvalitnej a efektívnej výchovno-vzdelávacej činnosti vysokoškolského 

učiteľa je nielen nadobudnutie požadovaných odborných kompetencií v študijnom odbore na 

2. a  3. stupni univerzitného vysokoškolského štúdia, ale i pedagogicko-psychologických 

kompetencií a zručností. Cieľom kurzu je poskytnúť jeho frekventantom potrebné informácie 

z oblasti vysokoškolskej pedagogiky a vzdelávania dospelých, psychológie, sociológie, 

sociológie výchovy, z oblasti moderných vzdelávacích technológií a vysokoškolskej 

didaktiky. Napomáha osvojiť si zručnosti v oblasti pedagogickej komunikácie. Osobitná 

pozornosť je venovaná interakciám pedagóg a študent, motivácii k učeniu, využívaniu nových 

vyučovacích metód a spôsobom preverovania a hodnotenia vedomostí študentov. Účastník 

kurzu absolvuje 72 hodín kontaktnej a 48 hodín nekontaktnej výučby. 

V priebehu akademického roku 2015-2016 kurz vysokoškolskej pedagogiky nebol 

otvorený. Pre učiteľov FEM však bol v  rámci projektu OP-Vzdelávanie (Zavádzanie, resp. 

rozšírenie študijných programov v spolupráci so zahraničnými univerzitami) v časti 

zameranej na rozvoj profesionálneho rastu vysokoškolských učiteľov zorganizovaný kurz 

v oblasti vysokoškolskej pedagogiky (15 účastníkov). 
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Graf 9   Vývoj počtu absolventov vysokoškolskej pedagogiky  

 

 

7.5  MBA in Agribusiness and Commerce 

 

V akademickom roku 2015/2016 pokračovalo na SPU v Nitre štúdium MBA in 

Agribusiness and Commerce. Riaditeľom kurzu je Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. 

Program je akreditovaný medzinárodnou sieťou AGRIMBA a predstavuje formu externého 

štúdia v anglickom jazyku (výberové konzultácie v slovenskom jazyku) v rámci 

celoživotného štúdia. Jeho cieľom je poskytnutie kvalitného manažérskeho vzdelávania 

a najnovších informácií z oblasti agroobchodu a podnikania.  Program je určený pre 

absolventov bakalárskeho a inžinierskeho, alebo magisterského štúdia s dobrou znalosťou 

anglického jazyka. Výučbu zabezpečujú domáci pedagógovia a kolegovia z praxe, ako 

aj zahraniční lektori, prevažne z partnerských univerzít v rámci siete AGRIMBA, ktorej 

členom sa v roku 2009 stala aj naša fakulta a univerzita. 

Program pozostáva zo šiestich modulov, ktoré sa absolvujú 3 semestre, posledný 

semester – štvrtý je venovaný príprave a napísaniu záverečného projektu. Obhajoba  

záverečných prác sa uskutočnila 12. a 13. 09.2016 pred medzinárodnou komisiou. Štúdium 

úspešne ukončilo 11 študentov a všetci získali certifikát o absolvovaní MBA kurzu.   

V akademickom roku 2015/2016 študovalo v prvom ročníku MBA 14 študentov 

a v druhom ročníku tiež 14 študentov. 

 

 

7.6 Špecializované kurzy a projekty 

   

Zamestnanci fakulty sa v akademickom roku 2015/2016 aktívne podieľali na riešení 

vzdelávacích projektov zo štrukturálnych fondov. V rámci Operačného programu 

Vzdelávanie sa FEM SPU v Nitre podieľala na riešení vzdelávacieho projektu zameraného 

na vytvorenie študijného programu dvojitých diplomov (double degree) s názvom 

„Zavádzanie, resp. rozšírenie študijných programov v spolupráci so zahraničnými 

univerzitami“ pod kódom ITMS 26110230065, ktorý FEM koordinovala v období 1. 1. 2013 

– 31. 12. 2015. Cieľom projektu bolo skvalitnenie vzdelávania na fakulte v spolupráci 

so zahraničnými univerzitami a dosiahnutie adaptability absolventov na potreby vedomostnej 

spoločnosti. 



V rámci uvedeného projektu bolo v roku 2015 organizované vzdelávanie 

pre zamestnancov FEM SPU v Nitre v štyroch oblastiach: z anglického jazyka 

(21 účastníkov), ruského jazyka (10 účastníkov), pedagogiky (15 účastníkov) 

a kvantitatívnych a štatistických metód (28 účastníkov). Jazykové vzdelávanie prebiehalo 

v Podkylave na trojdňových sústredeniach a kurz pedagogiky a štatistiky v priestoroch FEM 

SPU v Nitre. Garant projektu: doc. Ing. Iveta Zentková, CSc. Odborní garanti: prof. Ing. Ján 

Pokrivčák, PhD., doc. Ing. Jozef Repiský, CSc. 

FEM SPU v Nitre bola tiež zapojená do celoštátneho projektu ESF 

spolufinancovaného zo zdrojov EÚ v rámci Operačného programu Vzdelávanie „Vysoké 

školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti (Vysokoškoláci do praxe)“, ktorého druhá 

etapa prebiehala počas mesiacov marec až november 2015. V rámci projektu bolo 

identifikovaných 200 bakalárskych študijných programov s najlepšou perspektívou z hľadiska 

uplatnenia sa v praxi a medzi nimi boli 3 z FEM: Obchodné podnikanie, Kvantitatívne 

metódy v ekonómii a Medzinárodné podnikanie v agrárnych komoditách. V nadväznosti na to 

sa pracovný tím 11 učiteľov (z Katedry marketingu a obchodu, Katedry manažmentu, Katedry 

štatistiky a operačného výskumu a Katedry hospodárskej politiky) venoval identifikácii 

možnej spolupráce s praxou a inovatívnym metódam vo vzdelávaní. Okrem toho naša fakulta 

zabezpečovala zapojenie študentov na odborné praxe do partnerských podnikov projektu.  

Fakulta prostredníctvom Centra výskumných a vzdelávacích projektov lokálne 

koordinuje projekt Erasmus Mundus (Strategické partnerstvá, Akcia 2, Strand 1, Lot 8, Latin 

America) „EULALinks SENSE (European Union – Latin America Academic Links)“, č. 

2014-0874/001-001, ktorého hlavným koordinátorom je Humboldt-Universität zu Berlin 

v Nemecku, s obdobím riešenia 15. 7. 2014 – 14. 7. 2018. Mobilitná schéma sa skladá 

z mobilít pre študentov na bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom stupni štúdia, ako aj 

pre post-doktorandov a zamestnancov pre účastníkov partnerských krajín z Latinskej Ameriky 

a Európy. Vďaka tomuto projektu sme v akademickom roku 2015/2016 privítali na našej 

univerzite 6 študentov a 1 doktoranda z krajín Latinskej Ameriky, presnejšie z Kolumbie, 

Mexika a Salvádoru.   Garant projektu: prof. Dr. Ing. Elena Horská Projektová manažérka: 

Ing. Jana Gálová, PhD.   

Z pozície partnera začala spolupráca v dvoch projektoch v rámci programu Erasmus+, 

Kľúčová akcia 2: Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov, Budovanie 

kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania. Prvým je projekt „Modernising Human 

Resource Management In South Mediterranean Higher Education “ (RISE). Koordinátorom 

tohto projektu č. 561810-EPP-1-2015-1-JO-EPPKA2-CBHE-JP riešeného v období 

15. 10. 2015 – 14. 10. 2018 je Princess Sumaya University for Technology v Jordánsku. 

Cieľom projektu je modernizácia riadenia ľudských zdrojov vo vysokoškolskom vzdelávaní 

v Južnom Stredomorí. Garant projektu: prof. Dr. Ing. Elena Horská  

Druhým projektom tohto typu je „Vocational Training Center For Undergraduate 

University Students And Teachers in Jordan“ (VTC). Projekt č. 561708-EPP-1-2015-1-DE-

EPPKA2-CBHE-JP sa rieši v období 15. 10. 2015 – 14. 10. 2018. Koordinátorom je Leipzig 

University of Applied Sciences (Hochschule fur Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig) 

v Nemecku. Cieľom tohto projektu je vybudovanie školiaceho centra odborného vzdelávania 

pre študentov vysokých škôl a učiteľov v Jordánsku. Garant projektu: Ing. Johana Paluchová, 

PhD.  

“Food Quality and Consumer Studies“ (FOODCOST) je názov projektu v rámci  

Erasmus+, Kľúčovej akcie 2: Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov, 

Strategické partnerstvá s obdobím riešenia 1. 9. 2014 – 31. 8. 2017. Koordinátorom projektu 

č. 2014-1-SK01-KA203-000464 je FEM SPU v Nitre a na projekte participujú účastníci 

z 9 krajín Európy. Projekt, na ktorom spolupracujú FEM a FBP, sa zaoberá inováciou obsahu 

štúdia na trh potravín orientovaných študijných programov o aspekt kvality potravín, 



senzorického a aróma marketingu, neuromarketingu a rozšírenej reality. Garant projektu: prof. 

Dr. Ing. Elena Horská  

Na fakulte sa realizovali aj 3 TEMPUS projekty. Pokračoval projekt “Development 

of Public Accreditation of Agricultural Programs in Russia“ (PACAgro). Projekt č. 543902-

TEMPUS-1-2013-SK-TEMPUS-SMGR sa realizuje v období 1. 12. 2013 – 30. 11. 2016. 

Hlavným cieľom projektu je vytvoriť inštitucionálny rámec pre akreditáciu 

poľnohospodárskych študijných programov na ruských univerzitách. Koordinátorom projektu 

je FEM SPU v Nitre. Garant projektu: prof. Dr. Ing. Elena Horská  

Do multilaterálneho projektu TEMPUS v oblasti vysokoškolského vzdelávania 

a spoločnosti č. 543662-TEMPUS-1-2013-1-ME-TEMPUS-JPHES s názvom “Improvement 

of partnership with enterprises by enhancement of a regional quality management potentials 

in WBC“ (EQIWBC) bola univerzita zapojená ako partner s obdobím riešenia 1. 12. 2013 – 

30. 11. 2016. Cieľom je zabezpečenie a zlepšenie konkurencieschopnosti podnikov WBC, 

a tým neustále zlepšovanie produktivity a kvality procesov založených na blízkych vysokých 

školách – podnikové vzťahy. Garant projektu: doc. Ing. Iveta Zentková, CSc. 

Z pozície partnera sme končili spoluprácu v TEMPUS projekte “High Objectives 

of National Organizational Reform“ (HONOR) č. 530284-TEMPUS-1-2012-1-ES-TEMPUS-

JPHES s obdobím riešenia 1. 12. 2012 – 30. 11. 2015, ktorého hlavným koordinátorom bola 

Universitat Politècnica de Catalunya v Španielsku. Projekt mal za úlohu vyvinúť školiaci 

a rekvalifikačný systém pre vysokých štátnych úradníkov v Kirgizskej republike, ktorý by 

pomohol vybudovať silné, moderné a efektívne štátne služby. Garant projektu: prof. Dr. Ing. 

Elena Horská 

Naďalej sa realizoval študijný program podporený Medzinárodným Vyšehradským 

fondom z projektu zameraného na zvýšenie kvality študijného programu a atraktívnosti 

vzdelávania v anglickom jazyku s názvom “Business Economics (International V4 Studies)“. 

Projekt č. 61200004 sa riešil v období 1. 9. 2013 – 31. 8. 2016. Koordinátorom projektu bola 

FEM SPU v Nitre. Garant projektu: Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.  

V rámci projektov CEEPUS bola fakulta účastníkom dvoch projektov, a to projektu 

koordinovaného FEM SPU v Nitre CIII-SK-0044-10-1516 „Applied Economics 

and Management“ (garant projektu prof. Dr. Ing. Elena Horská, projektová manažérka Ing. 

Jana Gálová, PhD.) a projektu, kde bola fakulta partnerom CIII-CZ-0911-01-1516 

„Managerial Processes and its Optimization and Valuation“ (garant projektu doc. Ing. Peter 

Fandel, CSc.).  

 

 

8  ORGANIZAČNÉ A MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE  
    VZDELÁVACIEHO PROCESU 
 

8.1  Materiálne, technické a priestorové vybavenie fakulty 

  Fakulta ekonomiky a manažmentu má v Nitre v areáli SPU k dispozícii 4 prednáškové 

miestnosti s kapacitou väčšou ako 160 miest, jednu s kapacitou 60 miest. Na prednášky pre 

väčšie skupiny je možno použiť Kongresové centrum SPU (kapacita 400 miest). Posluchárne 

S-01, S a AS-31 sú vybavené systémom pre jednotnú správu posluchární – v posluchárňach sa 

používa SmartPódium - interaktívny dotykový display s nainštalovaným softvérom totožným 

so softvérom pre interaktívne tabule (v S-pavilóne sú 3 interaktívne tabule SmartBoard, z toho 

2 v počítačových cvičebniach, v ostatných cvičebniach sú interaktívne tabule značky 

Triumph) a rovnakým použitím  - pomocou interaktívneho pera sa môžu vpisovať do 

prezentácie, resp. iných dokumentov poznámky, ktoré sa môžu ukladať, učiteľ nemusí 



používať tabuľu, ale perom môže písať, či kresliť priamo na display v režime „bielej tabule“. 

Všetko sa zobrazuje na prezentačnom plátne prostredníctvom dataprojektora. Dataprojektory 

a ozvučenie sú riadené jednotne vo všetkých posluchárňach z riadiaceho pultu. Taktiež je 

možné použiť videorekordér a vizualizér, a takto vyučovaciu jednotku zrealizovať za výraznej 

audiovizuálnej podpory. V posluchárni S-01 sú 3 dataprojektory, 3 projekčné plátna 

a videokonferenčný systém Polycom. Na fakulte je lokalizovaný aj ďalší celoškolský 

videokonferečný systém Cisco TelePresence, ktorý je možné použiť aj vo výučbovom 

procese. Je možné využiť materiály priamo z počítačovej siete, a to z lokálnej siete (okrem 

obľúbených úložísk súborov Dropbox, Google Drive, OneDrive a iných, je možné využívať aj 

úložiská v lokálnej sieti, a to v adresári Cvicenia na fakultnom serveri alebo úložisko súborov 

v univerzitnom LMS Moodle), WWW serverov, resp. z rôznych medzinárodných databáz, 

ako napr. z databázy FAO v Ríme.  Poslucháreň AS-31 bola začiatkom roka 2016 vybavená 

novým nábytkom pre študentov (stoly a stoličky). Klasické cvičebne, ktorých je v súčasnom 

období 32, sú vybavené klasickými i ekologickými tabuľami, PC, interaktívnymi tabuľami, 

spätnými projektormi, dataprojektormi a v prípade potreby aj inou prenosnou technikou 

(vizualizér, prenosný dataprojektor, prezentér, notebook s možnosťou pripojenia do 

počítačovej siete). Neustále napredovanie v oblasti vzdelávania a zapojenie sa do vysoko 

konkurenčného európskeho vzdelávacieho systému si však vyžaduje neustálu inováciu. 

  Fakulta má na treťom poschodí pavilónu „S“ vybudovaný archív pre štrukturálne 

fondy a doktorandské štúdium a detský kútik s prebaľovacím pultom (požiadavka externých 

študentov). Na štvrtom poschodí (pri výťahu) sa nachádza Indonézske centrum určené 

prioritne ako konzultačná miestnosť pre indonézskych lektorov a na opačnej strane je priestor, 

ktorý je využitý pre študentské aktivity. V obidvoch  priestoroch je možné pripojenie na 

internet. V súčasnosti je signálom Wi-Fi pokrytá celá budova pavilónu „S“.   Od roku 2014 je 

pre študentov a zamestnancov fakulty, ako i pre návštevníkov fakulty k dispozícii kaviareň 

a od roku 2015 zrekonštruovaný bufet na prízemí. Pri kaviarni je oddychový priestor, ktorý je 

využívaný aj na mnohé pracovné diskusie a pre študentov na riešenie úloh a zadaní. 

 

8.2  Informačné a komunikačné technológie na FEM SPU 

   

  Na Fakulte ekonomiky a manažmentu je v súčasnosti 9 počítačových cvičební. Sedem 

cvičební je v správe Centra informačných technológií FEM SPU. Sú to AS-01, AS-02, AS-03, 

AS-04, AS-06, AS-07 a AS-35, cvičebňa AS-22 je v správe Katedry účtovníctva, cvičebňa 

slúži najmä pre potreby výučby predmetov z oblasti bankovníctva a financií. Jazykové 

laboratórium je v správe KJ.  Cvičebne AS-01 (25 tenkých klientov typu Sun Ray), AS-02 (26 

windows terminálov) boli vybudované ako cvičebne s 24 hodinovým prístupom, v súčasnosti 

pre prístup do týchto cvičební platia režimové opatrenia fakulty. Terminálové cvičebne sú 

napojené na aplikačný server s operačným systémom Windows. Vo všetkých cvičebniach je 

moderné vybavenie so štruktúrovanou kabelážou, ekologické tabule, dataprojektory, 

interaktívne tabule. Počítačové cvičebne AS-03, AS-06, AS-07 a AS-35 sú určené 

predovšetkým na pravidelnú výučbu predmetov z oblasti informačných technológií, 

počítačových sietí, štatistiky, optimálneho programovania a teórie rozhodovania.  

  Študentom v mimo vyučovacom čase slúžia aj tenkí klienti na chodbách (prvé PC vo 

funkcii tenkého klienta bolo umiestnené na chodbe v roku 1999). V súčasnosti je na prízemí 5 

Windows terminálov, 1 PC pre zdravotne postihnutých na vozíčku a polohovateľné Windows 

terminály vhodné aj pre výškou handicapovaných študentov, resp. študentov na vozíčku. 

Takto majú študenti efektívny prístup jednak k akademickému informačnému systému, ale 

môžu takýmto spôsobom efektívne stráviť čas počas prestávok, resp. pri obsadení cvičební 

v ich mimo vyučovacom čase. 



  Vstup do cvičební je riadený prostredníctvom prístupového systému na bezdotykové 

identifikačné karty – študentské preukazy. Cvičebne sú zabezpečené detektormi pohybu a sú 

monitorované kamerami – monitorovací kamerový systém so záznamom kritických udalostí 

(prepojenie so zabezpečovacím systémom). Pohyb v cvičebniach a na chodbách je sledovaný 

aj strážnou službou na vrátnici a zaznamenávaný na archívne médiá. 

 Na všetkých chodbách sú umiestnené veľkoplošné monitory na prezentáciu aktuálnych 

informácií fakulty, na prízemí je okrem toho aj celouniverzitný informačný monitor.  

Základná infraštruktúra siete WiFi bola vybudovaná výhradne z prostriedkov rozvojových 

projektov IKT financovaných MŠVVaŠ SR, v roku 2010 bola doplnená z fakultných zdrojov 

a začiatkom roku 2015 a 2016 fakulta opäť investovala do jej rozšírenia. V súčasnosti sa 

zabezpečuje rozšírenie počtu prístupových bodov o 5, čím sa skvalitní bezdrôtové pripojenie 

najmä študentov a návštevníkov fakulty pri plnom pokrytí signálom s jednotným 

hardvérovým a softvérovým nastavením prístupových bodov so zohľadnením špecifík 

existujúcej infraštruktúry LAN FEM SPU. WiFi sieť je využívaná najmä používateľmi 

z radov študentov a doktorandov, ktorí využívajú pri práci svoje notebooky.  V cvičebniach a 

na chodbách sa študenti môžu pripojiť i pomocou zaregistrovaných notebookov.  

  Na FEM SPU v Nitre máme záujem aj o študentov so špecifickými potrebami, pre 

„vozíčkárov“ je k dispozícii PC v prispôsobenej skrinke so stolíkom a 2 polohovateľné 

informačné terminály, pre zrakovo postihnutých je k zapožičaniu NB s veľkoplošnou 

obrazovkou a s čítacím softvérom, elektronická lupa, pre poslucháreň AS-31 je k dispozícii 

indukčná slučka pre sluchovo postihnutých. Tieto prostriedky boli zakúpené z prostriedkov 

KEGA a z prostriedkov rozvojových projektov. V roku 2010 tiež z prostriedkov KEGA bol 

zakúpený softvér VMWare za účelom rozšírenia prístupov k internetovým/intranetovým 

službám SPU v Nitre pre študentov so špecifickými potrebami. 

     Pre študentov so špecifickými potrebami je zriadená aj špeciálna miestnosť, a to 

miestnosť č. 10 v priestoroch CIT, ktorá je vybavená osobným počítačom, 2 notebookmi 

a skenerom Sara. Stolový prístroj Sara pracuje ako počítačový skener, ktorý rozpoznaný text 

preloží do reči a text nahlas prečíta. Pomocou prístroja je možné spracovať (skenovať, 

prečítať, uložiť do súboru) tlačené dokumenty, elektronické knihy s uložením na CD/USB, 

digitálne zvukové knihy. Ďalej je v miestnosti vrecková kamerová lupa Ruby - lupa pre 

priame čítanie a zväčšovanie textu (2-14 krát) s možnosťou zmeny farebného kontrastu 

zobrazovaného textu a možnosťou „zachytenia“ zobrazovaného textu a uloženia vo forme 

snímky. Zo špecializovaných softvérov sú pre používateľa prístupné programy JAWS 

a program Wintalker Voice - program pracuje ako „čítač“ obrazovky a sprostredkováva 

zvukový výstup o dianí na obrazovke. Ďalej je to program MAGic, ktorý  je určený na 

zväčšovanie informácií. Na počítači je nainštalovaný aj grafický softvér Adobe Design 

Premium CS5.5, Corel Draw X5, Corel Paint Shop Pro a softvér na napaľovanie CD/DVD 

Nero. Počítač s uvedeným softvérom je k dispozícii všetkým zamestnancom FEM v prípade 

potrieb vo výučbovom a vedecko-výskumnom procese. 

  Na fakulte je niekoľko sieťových tlačiarní, multifunkčných zariadení, lokálnych 

tlačiarní, skenerov, ktoré sa používajú najmä na prípravu materiálov na výučbu.  

  Fakulta používa informačný systém (IS) školy (UIS) na báze architektúry 

klient/server, a to IS Študent, ekonomický IS a informácie propagované na celoškolskom 

www serveri. UIS, najmä subsystém Študent pokrýva takmer všetky požiadavky 

akademického informačného systému. Fakulta si však buduje aj svoje špecifické stránky, 

ktoré sa snažia nahradiť subsystémy používané na fakulte do roku 2012 (celoškolský CMS 

systém Contao). Je to najmä systém prezentácie študijných programov a pracovísk. Fakulta 

ako jedna z prvých na Slovensku používa prepojenie akademický informačný systém – Portál 

VŠ – web fakulty, a to nielen akceptovaním elektronických prihlášok z Centrálneho 



elektronického prihlasovania, ale aj použitím metódy „vkladania údajov iba raz 

a viacnásobného použitia“. 

  Zvyšovaním úrovne poskytovaných služieb použitím nových informačných 

a komunikačných technológií sa skvalitnil aj výučbový proces na FEM SPU. FEM SPU 

v Nitre (Katedra štatistiky a operačného výskumu) je gestorom licencií štatistického softvéru 

SAS. Systém SAS sa používa vo výučbe štatistických predmetov a vybudoval sa špeciálny 

predmet SAS ako nástroj kvantitatívnych analýz. Predmet „Informačné systémy finančnej 

sústavy“ už niekoľko rokov využíva bankový informačný systém ASSET, ktorý SPU dostala 

ako dar na základe zmluvy medzi rektorom SPU a generálnym riaditeľom firmy ASSET. Pri 

výučbe priestorovej štatistiky sa využíva SAS. Využívanie MS Excel vo vyučovacom procese 

sa stalo už samozrejmosťou. Je vytvorená už pomerne komplexná databáza o podsystémoch 

priestorového rozvoja na úrovni obcí a okresov, ktorá sa využíva vo výučbe pri formulovaní 

praktických príkladov pre cvičenia, ale najmä pre diplomové práce a pre semestrálne práce 

študentov. Katedra marketingu už tradične využíva PC na podporu vyučovania predmetu 

Agrárny marketing, v rámci ktorého sú vyučované programové produkty Agromarket a Trh. 

Cieľom praktického cvičenia je tvorba marketingovej filozofie podnikania na pôde, vzájomná 

prepojenosť rastlinných a živočíšnych procesov vo väzbe na trh. Katedra ekonomiky využíva 

PC pri výučbe predmetov Finančno-ekonomická analýza, Podnikateľská analýza a kontroling 

Manažérska ekonomika a Ekonomika investičných projektov. Taktiež prebieha výučba 

metódou e-learningu predmetov Kalkulácie a rozpočty a Podnikové hospodárstvo. Použitie 

IKT je samozrejmé v predmetoch vyučovaných v rámci katedry informatiky. Študenti 

v plnom rozsahu využívajú disponibilné IKT v rámci výučby. Cvičenia z matematiky sa 

realizujú taktiež pri využívaní počítačov.  Počítačová sieť umožňuje zdieľať adresáre 

s pracovnými súbormi, čo sa využíva na cvičeniach, umožňuje sieťovú tlač, získavanie 

informácií z Internetu, ktoré môžu slúžiť na samoštúdium, ale i ako vhodné doplnenie 

výučby. Tieto aktivity boli využívané vo výučbe najmä na Katedre informatiky a Katedre 

štatistiky a operačného výskumu (http://www.fem.uniag.sk/cvicenia/ alebo sprístupnenie 

adresárov na svojich PC, resp. vybranom PC v cvičebni). Pre zverejňovanie podkladov pre 

cvičenia, projekty, zverejnenie učebných materiálov využíva web server väčšina katedier 

FEM SPU v Nitre. Vo vyučovacom procese sa čoraz viac využíva LMS Moodle, okrem 

kurzov je možné tiež aj na ňom využívať úložisko súborov, ktoré slúži podobne ako adresár 

„Cvicenia“ umiestnený na webovom serveri fakulty na ukladanie zadaní, prezentácií 

prednášok a rôznych podporných súborov k vyučovaciemu procesu. 

  Zamestnanci a študenti majú k dispozícii cloudové riešenie Office 365, ktoré ešte viac 

rozširuje možnosti využívania najnovších softvérových riešení firmy Microsoft, ale je to aj 

možnosť využívania ďalšieho úložiska súborov a lepšej komunikácie so študentami. 

Študenti FEM SPU v Nitre majú možnosť absolvovať aj certifikované vzdelávanie z oblasti 

počítačových sietí Cisco Academiu. 
 

8.3   Študijná literatúra 

  

    Zabezpečenie študijnou literatúrou na inžinierskom a bakalárskom štúdiu bolo 

v hodnotenom akademickom roku vcelku uspokojivé. Z hodnotenia katedier vyplynulo, že 

študenti majú k dispozícii i študijnú literatúru (učebnice), ktorú vydávajú iné univerzity. 

Študenti sa však orientujú predovšetkým na študijnú literatúru vydávanú vo forme skrípt, 

autormi ktorých sú pedagógovia našej fakulty. Skriptá a učebnice sú pravidelne aktualizované 

a vydávané v súlade s edičným plánom na jednotlivé roky. V hodnotenom akademickom roku 

pedagogickí zamestnanci FEM vydali 6 učebníc 1 monografiu, 16 skrípt a 4 tituly 

odporúčanej literatúry.  
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Graf 10   Vývoj počtu vydaných titulov na FEM SPU v Nitre  

 

8.4  Knižničné služby 

   

  Poskytovanie knižnično-informačných služieb zabezpečuje akademická knižnica 

(Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre) s centrálnou budovou mimo 

hlavného areálu univerzity (na Štúrovej ulici) a čitárňou v areáli SPU (na Tr. A. Hlinku). Na 

jednotlivých katedrách sú zriadené aj čiastkové knižnice, ktoré slúžia prevažne pedagógom. 

Používateľské priestory knižnice predstavujú približne 1 800 m2. Knižnica je počas semestrov 

otvorená od 8.00 do 18.00, resp. do 17.00 (v piatok), v letnom semestri  sa podľa potreby 

predlžujú otváracie hodiny do 19.00.  

  Na nákup literatúry sa celkom vynaložilo 31 294  €, študijnú literatúru v hodnote 

2 940  € získala knižnica bezplatným prevodom z Vydavateľstva SPU. Učebnicová literatúra 

sa nakupuje v počte 10 – 30 exemplárov, v závislosti od jej používateľského určenia. Ostané 

typy publikácií sa nakupujú v 1 – 2 exemplároch a sú k dispozícii najmä na štúdium 

v študovniach. 

  Knižnica poskytuje kvalitné podmienky na štúdium, s dostatkom študijných miest na 

individuálnu aj kolektívnu prácu študentov a primeraným technickým vybavením. 

V študovniach je k dispozícii celkom 142 študijných miest a 38 PC s pripojením na internet. 

Počet PC pre používateľov sa mierne znížil, čo súvisí najmä s tým, že sa zvyšuje počet 

používateľov, ktorí používajú vlastné zariadenia. Preto boli priestory upravené tak, aby sa 

zlepšila možnosť ich pripojenia. Pre tento účel slúži aj wifi sieť v budove knižnice. Súčasťou 

služieb v študovni, čitárni a pri výpožičnom pulte je konzultačný servis.  

  Medzi služby, ktoré ponúka akademická knižnica patrí informačné vzdelávanie – 

prednášky, semináre a cvičenia so zameraním na témy ako vyhľadávať literatúru, ako správne 

citovať, elektronické informačné zdroje a možnosti ich využitia, autorské právo a záverečné 

práce, ktoré sa realizujú v bezprostrednej spolupráci s pedagógmi.  



  Knižnično-informačný systém ARL (KIS ARL), ktorý sa priebežne modernizuje, jeho 

funkcionality sa upravujú tak, aby spĺňal nároky používateľov. Vybrané údaje sa z KIS ARL 

exportujú do univerzitného informačného systému. 

  V nezmenenej forme pokračoval prístup k elektronickým informačným zdrojom - 

databázam ProQuest Central (vrátane kolekcie e-kníh Ebrary), Springer LINK, Science 

Direct, Wiley Online Library, Knovel Library, Web of Science, Scopus a SciFinder, ktoré boli 

zabezpečované prostredníctvom projektov NISPEZ, koordinovaných CVTI SR v Bratislave. 

Z vlastných zdrojov financovala knižnica prístup k zbierke e-kníh  vydavateľstva Wageningen 

Academic Publishers. Pre lepšiu dostupnosť licencovaným elektronických informačných 

zdrojov je prevádzkovaná služba vzdialeného prístupu (TuKAN). 

Pre študentov so špecifickými potrebami poskytuje knižnica osobitné služby: 

 Poradenstvo v oblasti práce s informáciami a informačnými zdrojmi, služby 

„knihovníckej asistencie”.  

 Vyhľadávanie a objednávanie literatúry vo fonde knižnice, nastavenie osobitných 

podmienok pre výpožičky (napr. doručovanie publikácií poštou).  

 Poskytovanie digitálnych kópií študijných materiálov, digitalizácia častí dokumentov. 

 Poskytovanie asistenčných zariadení a technických pomôcok, zapožičanie 

elektronickej čítacej lupy. 

 

 

 

8.5  Sociálne podmienky študentov 

 

Dôležitým aspektom kvality vzdelávacieho procesu je starostlivosť o študentov 

a poradenské služby pre študentov po stránke študijnej, profesijnej i psychologickej, 

zlepšovanie sociálnych podmienok, zvyšovanie kvality ubytovacieho zariadenia a stravovania 

pri únosnom zvyšovaní poplatkov. 

Poradenstvo sa realizuje cez prodekana pre vzdelávanie, zamestnankyne študijného 

oddelenia, koordinátorov ECTS na úrovni fakulty a katedier a cez študijných poradcov. Týka 

sa organizácie študijného plánu, riešenia individuálnych študijných plánov, prestupov, 

zahraničných mobilít, organizácie štúdia z hľadiska budúceho povolania, voľby témy 

bakalárskej či diplomovej práce, výberu praxe, podpore pri hľadaní zamestnania, styku so 

zamestnávateľom, evidencie ponuky zamestnávateľov. 

 Pri prideľovaní ŠD sa zohľadňujú dve hlavné kritériá - dosiahnuté študijné výsledky  

a vzdialenosť od miesta bydliska, ako aj doplňujúce kritériá (študenti so špecifickými 

potrebami, siroty, bezplatné darcovstvo krvi, FS Zobor, športové kluby SPU, členstvo 

v orgánoch AS, ŠP, v Rade vysokých škôl, umiestnenie v ŠVČ) u študentov prijatých do 

prvého roku štúdia vzdialenosť od miesta bydliska. V uplynulom akademickom roku sa 

podarilo priaznivo vybaviť okolo 85% žiadostí študentov FEM. Mesačné ceny za ubytovanie 

sa pohybovali v rozpätí 30,5 - 68 € (v závislosti od kvality ubytovacieho zariadenia a počtu 

lôžok v izbe).  

V súlade s platnou vyhláškou o štipendiách priemerný počet poberateľov sociálneho 

štipendia na fakulte bol od novembra 2015 do júna 2016 na priemernej úrovni 141 a celková 

výška predstavovala 272 270 € (pokles oproti minulému roku o 19 905 €). V období od 

decembra 2015 až do júna 2016 sa počet štipendistov pohyboval v intervale 136 až 160 

štipendistov s priemerom 240 € na štipendistu a mesiac. 

  V hodnotenom akademickom roku okrem sociálneho štipendia  z prostriedkov zo 

štátneho rozpočtu, bolo vyplácané aj motivačné štipendium. Motivačné štipendium sa 

priznávalo za vynikajúce plnenie študijných povinností (prospech v uplynulom akademickom 

roku) v celkovej výške 63 040 €, alebo za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, 



výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti vo výške 8 979 € z prostriedkov, ktoré 

mala k dispozícii fakulta. Z prostriedkov, ktoré mal na uvedené aktivity k dispozícii Rektorát 

SPU bolo pre 1 študentku FEM v hodnotenom akademickom roku vyplatených  700 €. Spolu 

bolo na štipendiá z rozpočtových zdrojov vyplatené 72 719 € (nárast o 14 869 € oproti 

minulému roku). 

Okrem týchto štipendií  fakulta a univerzita vyplácala štipendiá z vlastných zdrojov, 

a to predovšetkým študentom so špecifickými potrebami, sirotám, študentom, ktorí 

reprezentujú univerzitu, fakultu v rôznych orgánoch či organizáciách, medzinárodných 

podujatiach alebo dosahujú mimoriadne kvalitné študijné výsledky. Výška tohto štipendia 

závisí od mimorozpočtových zdrojov. Z mimorozpočtového štipendijného fondu FEM bolo  

vyplatených 43 študentom 8 840 € (26 študentom inžinierskeho stupňa štúdia 5 660 € a 17 

študentom bakalárskeho stupňa štúdia 3 180 €).  
 

Tabuľka 29   Motivačné štipendiá v akademickom roku 2015/2016 

480 380

I. bak

II. bak 8 20 11440

III. bak 18 23 17380 12 5 160

I. ing 19 14 14440 1 319

II. Ing 23 23 19780 7 3 500

Spolu 68 80 0 0 63040 20 8 979

Ročník

Motivačné štipendiá 

za vynikajúce plnenie 

študijných povinností

Motivačné štipendium

za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti 

štúdia, výskumu, vývoja,  umeleckej alebo športovej 

činnosti

Počet študentov, ktorým 

bolo priznané štipendium 

v dennej forme

2015/2016

Počet študentov, ktorým 

bolo priznané štipendium 

v externej forme

2015/2016

Čerpanie 

štipendií 

v Euro

Počet študentov, 

ktorým bolo 

priznané 

štipendium denná 

forma

Čerpanie štipendií

v Euro 

Počet študentov, 

ktorým bolo 

priznané 

štipendium externá 

forma

 

 

 

9   SWOT ANALÝZA 
 

Silné stránky  

- široká ponuka kvalitných študijných programov pokrývajúcich všetky oblasti a 

špecializácie ekonomicko-manažérskej praxe,  

- objektívny a transparentný postup pri prijímacích konaniach,  

- materiálno-technická vybavenosť výučbových priestorov (cvičební a posluchární) a ich 

permanentná modernizácia,  

- dobré vybavenie základných pracovísk počítačmi, ako aj dostatočný počet dobre 

vybavených počítačových cvičební, s nutnosťou postupnej obnovy  

- dlhoročná tradícia a dobrá úroveň študentskej vedeckej činnosti, 

- bohatá ponuka zahraničných mobilít pre študentov všetkých troch stupňov štúdia,  

- jazyková príprava študentov s možnosťou získania medzinárodného certifikátu UNIcert II 

a III v rámci akreditovaných jazykových programov, 

- rozsiahla ponuka predmetov vyučovaných v anglickom jazyku,  

- ponuka parciálneho i kompletného štúdia vo svetovom jazyku, kompletné štúdium na I. 

stupni študia International Business with Agrarian Commodities a na II. stupni štúdia 



Business Economics (double-degree program), Agrarian Trade and Marketing - EURUS 

AGRI  (double-degree program) a International Economics and Development 

- vysoká úroveň vedecko-odborného potenciálu učiteľov fakulty, 

- entuziazmus významného počtu pedagogických zamestnancov, 

- záujem učiteľov o odborný rast  a zvyšovanie pedagogickej kompetencie, 

- organizovanie jazykových kurzov, kurzov aplikácie informačno-komunikačných 

technológií a zvyšovanie pedagogickej spôsobilosti pre zamestnancov, 

- dobrá spolupráca s celým radom univerzít v zahraničí,  

- ústretovosť a korektnosť v styku so študentmi zo strany vedenia fakulty, učiteľov                  

i študijného oddelenia.  

 

Slabé stránky 

- vysoká miera zaťaženosti učiteľov, 

- práca s mimoriadne nadanými a talentovanými študentmi na I. a II. stupni štúdia a ich 

väčšia zainteresovanosť vo vedeckovýskumnej činnosti, ako aj vo výchovno-vzdelávacom 

procese na katedrách, 

- nedostatočná spätná väzba od študentov a absolventov fakulty o vyučovaných 

predmetoch, učiteľoch. 

 

Príležitosti 

- rozširovanie ponuky študijných programov v I., II. stupni štúdia a propagácia ponuky 

študijných programov vyučovaných v cudzom jazyku,  

- realizácia programu MBA v anglickom jazyku na zvyšovanie kvalifikácie a podporu 

manažérov z praxe s dobrými znalosťami anglického jazyka, 

- ponukou študijných programov v anglickom jazyku vzbudiť záujem zahraničných 

študentov o štúdium vrátane tretích krajín,  

- stabilizáciou popredných miest obsadzovaných fakultou v hodnotení nezávislými 

inštitúciami a agentúrami posilňovať dôveru uchádzačov v dobrú povesť fakulty a kvalitu 

poskytovaného vzdelania,  

- rozširovaním možností parciálneho štúdia v zahraničí, harmonizáciou študijných 

programov so zahraničnými univerzitami zvyšovať atraktívnosť štúdia na fakulte, 

- zvýšením  mobility učiteľov spojenej s pedagogickým pôsobením na hosťujúcich 

univerzitách. 

 

Ohrozenia 

- nedostatočné zdroje na obnovu počítačových cvičební 

- veľká konkurencia zo strany ekonomických a manažérskych fakúlt v SR,  

- nedostatočná finančná podpora vysokoškolského vzdelávania a výskum z pohľadu 

štátneho rozpočtu, 

- nepriaznivý demografický vývoj (klesajúci vývoj počtu maturantov), nástup populačne 

slabších ročníkov, 

- odchod absolventov stredných škôl do zahraničia. 

 

 



10    ZÁVER 

Návrh opatrení pre akademický rok 2016/2017 

1. Kontinuálne zvyšovať kvalitu vzdelávania, uplatňovať systém monitorovania a 

evalvácie kvality, výkonnosti a kritérií pre hodnotenie pedagogickej činnosti. 

Zodpovední:  dekanka FEM, prodekan pre vzdelávanie, garanti príslušných študijných programov  

Termín: priebežne  

2. Pokračovať v príprave a realizácii spoločných študijných programov FEM 

a popredných VŠ v zahraničí (Ekonomika podnikov  spolu s Krakovskou 

poľnohospodárskou univerzitou a Štátnou univerzitou v Lusiane, Mezinárodná 

ekonomika a rozvoj s univerzitou Midleesex Londýn, Agrárny obchod a marketing 

s Timiriazovskou univerzitou v Moskve). 

Zodpovední: dekanka FEM, prodekanka pre medzinárodné výskumné a vzdelávacie programy, 

prodekan pre vzdelávanie,  garanti príslušných študijných programov  

Termín: priebežne 

3. Venovať pozornosť a podporu odbornému rastu pedagógov v súvislosti s garanciou 

akreditovaných študijných programov na všetkých stupňoch štúdia. 

Zodpovední:  vedenie fakulty, vedúci katedier  

Termín: priebežne 

4. Zabezpečiť kvalitne výučbu v slovenskom i anglickom jazyku na dennej aj externej 

forme štúdia a dodržiavať rozsah výučby podľa rozvrhu a harmonogramu predmetu. 

Zodpovedný:  prodekan pre vzdelávanie, garanti študijných programov   

Termín: priebežne 

5. Reagovať na trendy v spoločnosti prípravou nových/inovovaných študijných 

programov. 

Zodpovední: dekanka FEM, prodekan pre vzdelávanie, prodekanka pre vedu a výskum, garanti 

príslušných študijných programov  

Termín: priebežne 

6. Pokračovať v stretnutí vedenia fakulty ako aj garantov a spolugarantov jednotlivých 

študijných programov so študentmi príslušných študijných programov s cieľom 

inovácie obsahovej náplne, ako aj praktickej realizácie výučbového procesu. 

Zodpovední:  prodekan pre vzdelávanie, garanti príslušných študijných programov  

Termín: letný semester  

7. Monitorovať a hodnotiť študijné programy podľa noriem a smerníc ESG aj na úrovni 

Komisií jednotlivých študijných programov, navrhovať zmeny a opatrenia pri 

celkovom hodnotení študijných programov na úrovni fakulty. 

Zodpovední:  garanti príslušných študijných programov   

Termín: do 12.12.2016 

 



8. Cez grantový program FEM SPU v Nitre Challenge fund podporovať účasť študentov 

všetkých troch stupňov štúdia na významných podujatiach ako sú medzinárodné 

konferencie, kongresy, letné školy, intenzívne programy, bilaterálne výmeny, 

medzinárodné študijné programy a podobne. 

Zodpovední:  vedenie fakulty a garanti príslušných študijných programov  

Termín: priebežne  

9. Stabilizovať počet študentov aktívnym marketingom a udržať záujem o štúdium na 

FEM SPU v Nitre, zintenzívniť spoluprácu s vybranými stredným školami aj 

prostredníctvom Dňa vysokoškoláka pre stredoškolákov zo spolupracujúcich 

stredných škôl, výjazdových stretnutí v rôznych častiach Slovenska i v zahraničí 

s cieľom propagácie našich študijných programov, aktualizácia propagačných 

materiálov v elektronickej forme ako aj v printovej forme pre efektívnu 

informovanosť budúcich uchádzačov.  

Zodpovední:  vedenie a garanti príslušných študijných programov, vedúci katedier,  

Termín: priebežne  

10. Zorganizovať spoločné stretnutia súčasných študentov s úspešnými absolventmi  

fakulty, prípadne s úspešnými predstaviteľmi praxe, o požiadavkách praxe na 

absolventov fakulty. 

Zodpovední:  prodekan pre vzdelávanie, prodekan pre personálnu prácu a rozvoj fakulty    

Termín: letný semester 

11. Naďalej realizovať semináre na tému Práca s odbornou literatúrou  (vyhľadávanie 

a spracovanie informačných prameňov s rešpektovaním autorských práv pri písaní 

záverečnej práce) pre študentov spracovávajúcich záverečné práce. 

Zodpovední:  prodekan pre vzdelávanie, riaditeľka knižnice  

Termín: zimný semester  

12. Na katedrách organizovať spoločné semináre venované spracovaniu cieľa záverečnej 

práce, literárnemu prehľadu, materiálom, použitým metódam a metodike práce, 

vlastnej práce, dosiahnutým výsledkom a záverom práce. 

Zodpovední:  vedúci katedier, garanti študijných programov  

Termín: zimný semester  

13. Doplniť informácie pre uchádzačov na web stránke fakulty o jednotlivých študijných 

programoch hlavne o úspešných absolventov, prípadne fotografie so života študentov 

daného programu.  

Zodpovední:  vedúci katedier, garanti študijných programov  

Termín: január 2017  

14. Pokračovať v skvalitňovaní podmienok materiálneho zabezpečenia vzdelávacieho 

procesu vrátane informačného a softwarového zabezpečenia. 

Zodpovední:  vedenie fakulty  

Termín: priebežne  

 



 

 

 

 


