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Vážení študenti,
študijná príručka Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre je
sprievodcom, ktorý Vás bude sprevádzať štúdiom na našej univerzite.
Poskytuje základné informácie o organizácii a štruktúre akademického roka 2016/2017
na našej fakulte. V príručke nájdete študijný poriadok, určujúci Vaše práva a povinnosti,
zoznam povinných predmetov teoretického základu a odborného profilu pre akreditované
študijné programy fakulty, povinne voliteľné a voliteľné predmety a ďalšie užitočné
informácie.
Súčasný kreditný a flexibilný systém štúdia sa postupne na fakulte formuje od roku
1990, kedy začala transformácia vysokoškolského systému vzdelávania na fakulte, v zmysle
spoločenskej požiadavky a priorít v súlade s Bolonskou deklaráciou. Výsledkom je existencia
kreditového systému kompatibilného s Európskym systémom prenosu kreditov – European
Credit Transfer System (ECTS). To znamená, nielen zjednotenie systému štúdia,
porovnateľnosť Vašich výsledkov, ale aj uplatnenie na trhu práce v Európskom priestore.
V rámci predkladaného systému štúdia si podľa svojho záujmu doplňte povinné
predmety pre zvolený program povinne voliteľnými a výberovými tak, aby ste naplnili
stanovené počty kreditov pre jednotlivé ročníky. Povinne voliteľné predmety si môžete voliť
tak, že sa Váš profil bude formovať na širšom základe, alebo máte možnosť užšej
špecializácie v danom programe. Kombinovateľnosť predmetov pri zohľadnení ich
nadväznosti a možnosť absolvovať predmety aj na iných fakultách a školách doma či
v zahraničí, Vám umožní už počas štúdia cieľavedome sa pripravovať na svoje budúce
povolanie.
Pri výbere voliteľných predmetov a tvorbe rozvrhu hodín sa predpokladá zodpovedný
prístup každého z Vás, ako aj primeraná miera samostatnosti, s možnosťou využitia rád
ročníkového učiteľa, študijného poradcu a garanta študijného programu, pedagogických
pracovníkov na katedrách, či rád starších kolegov.
Želám Vám, aby ste pri dobrom zdraví mohli absolvovať štúdium na fakulte, a tak
naplnili svoje predstavy o budúcom povolaní. Verím, že pri možnostiach, ktoré Vám náš
študijný program poskytuje, sa Vám podarí realizovať svoje predsavzatia.
Súčasne chcem poďakovať prodekanom, pracovníčkam študijného oddelenia FAPZ
SPU, Akademickému senátu FAPZ SPU, vysokoškolským učiteľom a všetkým ostatným
pracovníkom za vynaložené úsilie pri príprave tejto pomôcky.

Nitra, august 2016

Doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD.
dekan Fakulty agrobiológie
a potravinových zdrojov SPU v Nitre
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AKADEMICKÍ FUNKCIONÁRI
FAKULTY AGROBIOLÓGIE A POTRAVINOVÝCH ZDROJOV

Dekan:

Doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD.
telefón: 037/641 5496
E-mail: Peter.Ondrisik@uniag.sk

Prodekani:
doc. Ing. Ivan Černý, PhD.
prodekan pre rozvoj fakulty a vzťahy s verejnosťou
telefón: 037/641 4231
E-mail: Ivan.Cerny@uniag.sk
doc. Ing. Milan Šimko, PhD.
prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť
telefón: 037/641 4808
E-mail: Milan.Simko@uniag.sk
Ing. Ján Gažo, PhD.
prodekan pre zahraničné vzťahy a prax
telefón: 037/641 4245
E-mail: Jan.Gazo@uniag.sk
doc. Ing. Kamil Hudec, PhD.
prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium
telefón: 037/641 4250
E-mail: Kamil.Hudec@uniag.sk
Dekanát Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov:
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Trieda A. Hlinku 2, 949 76 Nitra,
tel.: 037/641 5496,
fax: 037/ 641 5494
E-mail: dekfapz@uniag.sk
Tajomníčka fakulty:

Ing. Zuzana Paštiaková

Sekretariát:

Jana Hazdová

Študijné oddelenie:
Bakalárske študijné programy: Ing. Helena Bojdová
Eva Sabová
Inžinierske študijné programy: Ing. Marta Solčanská
Ing. Renáta Dvončová

tel.: 037/641 5498
fax: 037/641 5494
tel.: 037//641 5496

641 5543
641 5543
641 5523
641 5523

Oddelenie pre vedu a výskum
a zahraničné vzťahy

Edita Hallová

641 5485

Oddelenie informatiky:

Ing. Zuzana Barantalová, PhD.
Jozef Polák

641 5495
641 5499

Oddelenie praxe:

Ing. Eva Demjanová, PhD.

641 5860
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AKADEMICKÝ SENÁT
FAKULTY AGROBIOLÓGIE A POTRAVINOVÝCH ZDROJOV
Doc. Ing. Juraj Candrák, PhD.
Prof. RNDr. Tibor Baranec, PhD.
doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD.
doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
prof. Ing. Otto Ložek, CSc.
prof. Ing. Marko Halo, PhD.
doc. Ing. Milan Macák, Dr.
doc. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
doc. Ing. Ladislav Ducsay, PhD.
prof. Ing. Peter Strapák, PhD.
Ing. Štefan Baranovič
Ing. Michal Vlček
Ing. Jakub Blaška
Ing. Mária Rušinová
Miriama Paulisová

- predseda, KGPB
- podpredseda, KB
- podpredseda, KPG
- tajomník, KVZ
- člen, KAVR
- člen, KSZ
- člen, KUPH
- člen, KHMHZ
- člen, KAVR
- člen KŠZ
- člen, doktorand
- člen, doktorand
- člen, doktorand
- členka, doktorandka
- členka, študentka

GARANTI ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV
V BAKALÁRSKOM STUPNI ŠTÚDIA
Hipológia
Manažment rastlinnej výroby
Manažment živočíšnej výroby
Špeciálne chovateľstvo
Udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Všeobecné poľnohospodárstvo
Výživa ľudí
Farmárstvo

prof. Ing. Marko Halo, PhD.
doc. Ing. Ivan Černý, PhD.
prof. Ing. Peter Strapák, CSc.
doc. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
doc. Ing. Milan Macák, Dr.
prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc.
doc. Ing. Marta Habánová, PhD.
doc. Ing. Radovan Kasarda, PhD.

GARANTI ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV
V INŽINIERSKOM STUPNI ŠTÚDIA
Agroekológia
Genetické technológie v agrobiológii
Manažment rastlinnej výroby
Manažment živočíšnej výroby
Špeciálne chovateľské odvetvia
Udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Výživa a ochrana rastlín
Výživa ľudí
Výživa zvierat a krmivárstvo

prof. Ing. Otto Ložek, CSc.
prof. RNDr. Milan Bežo, CSc.
prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc.
prof. Ing. Ondrej Debrecéni, PhD.
prof. Ing. Juraj Mlynek, CSc.
prof. Ing. Magdaléna L.-Bartošová, CSc.
prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.
prof. Ing. Anna Trakovická, CSc.
Dr.h.c. prof. Ing. Daniel Bíro, PhD.
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KATEDRY FAKULTY AGROBIOLÓGIE A POTRAVINOVÝCH
ZDROJOV
02110 Katedra pedológie a geológie (KPG)
vedúci katedry: doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD.
telefón:
6414 397
sekretariát:
6414 390
E-mail:
Juraj.Chlpik@uniag.sk

pavilón CH, 3. posch.

02140 Katedra fyziológie rastlín (KFR)
vedúci katedry: doc. Ing. Katarína Olšovská, PhD.
telefón:
6414 442
sekretariát:
6414 454
E-mail:
Katarina.Olsovska@uniag.sk

pavilón Z, 5. posch.

02160 Katedra genetiky a šľachtenia rastlín (KGŠR)
vedúci katedry: Ing. Marián Miko, CSc.
telefón:
6414 228
sekretariát:
6414 241
E-mail:
Marian.Miko@uniag.sk

pavilón A, 4. posch.

02170 Katedra rastlinnej výroby (KRV)
vedúci katedry: prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc.
telefón:
6414 212
sekretariát:
6414 213
E-mail:
Vladimir.Pacuta@uniag.sk

pavilón A, 1.a 2. posch.

02180 Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (KUPH) pav. A, prízemie
vedúci katedry: prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc.
telefón:
6414 205
sekretariát:
6414 203
E-mail:
Magdalena.Lacko-Bartosova@uniag.sk
02190 Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (KTE) pavilón A, 3. posch.
vedúci katedry: doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD.
telefón:
6414 236
sekretariát:
6414 233
E-mail:
Lubos.Vozar@uniag.sk
02220 Katedra genetiky a plemenárskej biológie (KGPB)
vedúci katedry: doc. Ing. Juraj Candrák, PhD.
telefón:
6414 297
sekretariát:
6414 298
E-mail:
Juraj.Candrak@uniag.sk

pavilón T, 1. posch.

02230 Katedra špeciálnej zootechniky (KŠZ)
vedúci katedry: prof. Ing. Marko Halo, PhD.
telefón:
6414 279
sekretariát:
6414 414
E-mail:
Marko.Halo@uniag.sk

pavilón Z, prízemie a 1. posch.
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02250 Katedra výživy zvierat (KVZ)
vedúci katedry: doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
telefón:
6414 331
sekretariát:
6414 323
E-mail:
Branislav.Galik@uniag.sk

pavilón T, 4., 5. posch.

02380 Katedra výživy ľudí (KVL)
vedúci katedry: MUDr. Peter Chlebo, PhD.
telefón:
6414 281
sekretariát:
6414 880
E-mail:
Peter.Chlebo@uniag.sk

pavilón A, 2. posch.

02280 Katedra agrochémie a výživy rastlín (KAVR)
vedúci katedry: prof. Ing. Otto Ložek, CSc.
telefón:
6414 383
sekretariát:
6414 387
E-mail:
Otto.Lozek@uniag.sk

pavilón CH, 2. posch.

02290 Katedra botaniky (KB)
vedúci katedry: prof. RNDr. Tibor Baranec, CSc.
telefón:
6414 450
sekretariát:
6414 451
E-mail:
Tibor.Baranec@uniag.sk

pavilón Z, 4. posch.

02320 Katedra ochrany rastlín (KOR)
vedúci katedry: prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.
telefón:
6414 253
sekretariát:
6414 257
E-mail:
Ludovit.Cagan@uniag.sk

pavilón A, 5. posch.

02340 Katedra veterinárskych disciplín (KVD)
vedúci katedry: prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc.
telefón:
6414 461
sekretariát:
6414 601
E-mail:
Vladimir.Tancin@uniag.sk

pavilón P, prízemie

02150 Katedra environmentalistiky a zoológie (KEZ)
vedúci katedry: doc. Ing. Jaroslav Noskovič, CSc.
telefón:
6414 427
sekretariát:
6414 420
E-mail:
Jaroslav.Noskovic@uniag.sk

pavilón Z, 2. posch.

02240 Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (KHMHZ)
pavilón T, 2. posch.
vedúci katedry: doc. Ing. Jozef Gašparík, CSc.
telefón:
6414 701
sekretariát:
6414 702
E-mail:
Jozef.Gasparik@uniag.sk
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VEDECKÉ A ÚČELOVÉ PRACOVISKÁ FAPZ

Inštitút ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti
Vedúci: doc. Ing. Ján Brindza, CSc.

G-pavilón

Experimentálne centrum hospodárskych zvierat
v pôsobnosti Katedry špeciálnej zootechniky

areál SPU

Výskumný a výučbový revír
v pôsobnosti Katedry hydinárstva a malých hospodárskych zvierat

Nitra-Dvorčany
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UNIVERZITNÉ PRACOVISKÁ A ZARIADENIA SPU
Pedagogické a výskumné pracoviská:
Botanická záhrada
vedúci:
Ing. Erika Mňahončáková, PhD.
telefón:
037/6414735
E-mail:
botzah@uniag.sk
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik, s. r. o.
riaditeľ:
Ing. Peter Brezovský, CSc.
telefón:
037/6316314
fax:
037/6316315

Informačné pracoviská:
Vydavateľstvo SPU
vedúca:
Ing. Ľubica Ďuďáková
telefón:
037/6414561
E-mail:
Lubica.Dudáková@uniag.sk
Slovenská poľnohospodárska knižnica
riaditeľka:
Mgr. Beáta Bellérová
telefón, fax:
037/6517743
E-mail:
slpk@uniag.sk
Centrum informačných a komunikačných technológií
vedúci:
RNDr. Peter Škrovina
telefón:
037/6414861
E-mail:
Peter.Skrovina@uniag.sk

Účelové zariadenia:
Študentské domovy a jedálne
riaditeľka:
Ing. Ľubica Pastrnáková
telefón:
037/6415701
E-mail.:
Lubica.Pastrnakova@uniag.sk
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Harmonogram výučby FAPZ na akademický rok 2016/2017
I. a II. stupeň štúdia
Akademický rok:

1. 9. 2016 - 31. 8. 2017

Slávnostné otvorenie akademického roka:

26. 9. 2016 o 10:00 hod. v aule SPU (pondelok)

zápis študentov podľa harmonogramu fakúlt:
ubytovanie:

do 9. 9. 2016
od 23. 9. 2016

Z i m n ý semester
kontaktná výučba:

26. 9. - 22. 12. 2016 (13 týždňov)

zápočtový týždeň:

15. - 21. 12. 2016

štátna imatrikulácia 1. roč.:
študentská imatrikulačná slávnosť:
rektorské voľno (1. roč. I. st. a 2. roč. II. st.):
celouniverzitná dovolenka zamestnancov:

9. 11. 2016
16. 11. 2016
16. 11. 2016 (od 13:00 h)
23. 12. 2016 - 6. 1. 2017 (9 prac. dní)

skúšobné obdobie:

od 7. 1. 2017 do 31. 7. 2017

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja:
1. 9. 2016
- štvrtok - Deň Ústavy Slovenskej republiky
15. 9.2016 - štvrtok - Sedembolestná Panna Mária
1. 11. 2016 - utorok - Sviatok všetkých svätých
17. 11. 2016 - štvrtok - Deň boja za slobodu a demokraciu
26. 12. 2016 - piatok - Druhý sviatok vianočný
6. 1. 2017
- piatok - Traja králi
L e t n ý semester
kontaktná výučba:
pre 3. roč. I. st. a 2. roč. II. st.

13. 2. - 12. 5. 2017 (13 týždňov)
13. 2. – 21.4. 2017 (10 týždňov)

zápočtový týždeň:
pre 3. roč. I. st. a 2. roč. II. st.

9. - 12. 5. 2017
10. - 21. 4. 2017

Univerzitný deň študentskej vedeckej činnosti:

26. 4. 2017 (streda)

skúšobné obdobie:
pre 3. roč. I. st.
2. roč. II. st.

do 31. 7. 2017
do 26. 5. 2017
do 21. 4. 2017

Letné prázdniny

1. 8. – 31. 8. 2017

Štátne skúšky:

15. - 18. 5. 2017 Ing. štúdium
19. - 22. 6. 2017 Bc. štúdium

Promócie:

1. - 2. 6. 2017 Ing. štúdium
7. 7. 2017
Bc. štúdium

Prijímacie skúšky:

5. - 6. 6. 2017
30. 6. 2017

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja:
14. 4. 2017 - piatok - Veľký piatok
17. 4. 2017 - pondelok - Veľkonočný pondelok
1. 5. 2017 - pondelok – Sviatok práce
8. 5. 2017 - pondelok – Deň víťazstva nad fašizmom
5. 7. 2017 - streda - Sviatok svätého Cyrila a Metoda
29. 8. 2017 - utorok - Výročie SNP
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I. stupeň
II. stupeň

ŠTUDIJNÍ PORADCOVIA PRE BAKALÁRSKE
ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Hipológia

prof. Ing. Marko Halo, PhD.
doc. Ing. Klára Vavrišínová, PhD.
doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
ročníkoví učitelia 1. - 3. ročníka FAPZ

Manažment rastlinnej výroby

doc. Ing. Ivan Černý, PhD.
doc. Ing. Juliana Molnárová, PhD.
doc. Ing. Eva Candráková, PhD.
ročníkoví učitelia 1. – 3. ročníka FAPZ

Manažment živočíšnej výroby

prof. Ing. Peter Strapák, PhD .
prof. Ing. Ondrej Kadlečík,CSc.
doc. Ing. Milan Šimko, PhD.
ročníkoví učitelia 1. – 3. ročníka FAPZ

Špeciálne chovateľstvo

doc. Ing. Jozef Gašparík, CSc.
doc. Ing. Henrieta Arpášová, PhD.
doc. Ing. Ján Weis, CSc.
ročníkoví učitelia 1. – 3. ročníka FAPZ

Udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka doc. Ing. Milan Macák, Dr.
doc. Ing. Štefan Týr, PhD.
doc. Ing. Erika Tobiašová, PhD.
ročníkoví učitelia 1. – 3. ročníka FAPZ
Všeobecné poľnohospodárstvo

prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc.
doc. Ing. Juraj Candrák, PhD.
doc. Ing. Vladimír Šimanský, PhD.
ročníkoví učitelia 1. – 3. ročníka FAPZ

Výživa ľudí

doc. Ing. Marta Habánová, PhD.
MUDr. Peter Chlebo, PhD.
doc. Ing. Miroslav Juráček, PhD.
ročníkoví učitelia 1. – 3. ročníka FAPZ

Farmárstvo

doc. Ing. Radovan Kasarda, PhD.
Prof. Ing. Richard Pospišil, Dr.
Ing. Ondřej Bučko, PhD.
ročníkoví učitelia 1. – 3. ročníka
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ŠTUDIJNÍ PORADCOVIA PRE INŽINIERSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Agroekológia

prof. Ing. Otto Ložek, CSc.
doc. Ing. Jaroslav Noskovič, CSc.
doc. Ing. Jana Ivanič Porhajašová, PhD.

Genetické technológie v agrobiológii

prof. RNDr. Milan Bežo, CSc.
doc. Ing. Katarína Ražná, PhD.
doc. Ing. Juraj Candrák, PhD.

Manažment rastlinnej výroby

prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc.
doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD.
doc. Ing. Štefan Týr, PhD.

Manažment živočíšnej výroby

prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc.
prof. Ing. Marko Halo, PhD.
doc. Ing. Miroslav Juráček, PhD.

Špeciálne chovateľské odvetvia

prof. Ing. Juraj Mlynek, CSc.
doc. Ing. Jozef. Gašparík, CSc.
doc. Ing. Henrieta Arpášová, PhD.

Udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc.
doc. RNDr. Milan Margetín, PhD.
doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD.
Výživa ľudí

prof. Ing. Anna Trakovická, CSc.
prof. Ing. Jozef Hudec, CSc.
doc. Ing. Róbert Toman, Dr.

Výživa a ochrana rastlín

prof. Ing. Ľudovít Cagáň, PhD.
doc. Ing. Kamil Hudec, PhD.
prof. Ing. Peter Kováčik, CSc.

Výživa zvierat a krmivárstvo

Dr.h.c. prof. Ing. Daniel Bíro, PhD.
doc. Ing. Milan Šimko, PhD.
doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
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Študijný poriadok
Slovenskej poľnohospodárskej univerzity
V Nitre
(úplné znenie)

Vnútorné predpisy
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Časť prvá
Základná charakteristika
Článok 1
Úvodné ustanovenie
1. Študijný poriadok (ďalej len „poriadok“) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
(ďalej len „SPU“) je vydaný v zmysle § 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon“) a Štatútu SPU ako vnútorný predpis SPU a upravuje pravidlá štúdia
bakalárskych, inžinierskych a doktorandských študijných programov na SPU.
2. Poriadok SPU je záväzný pre všetkých študentov, vysokoškolských učiteľov a ďalších
pracovníkov SPU, ktorí poskytujú a organizačne zabezpečujú vysokoškolské štúdium.
Článok 2
Študijný odbor, študijný program a spoločné študijné programy
1. SPU poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v študijných programoch bakalárskeho,
inžinierskeho a doktorandského stupňa štúdia.
2. Študijné programy (ďalej len „ŠP“) uskutočňujú a organizačne zabezpečujú fakulty, ktoré sú
zodpovedné za realizáciu a kvalitu vzdelávacieho procesu.
3. Právo rozhodovať alebo konať vo veciach vymedzených týmto študijným poriadkom má pri
študijných programoch uskutočňovaných na fakulte dekan fakulty (ďalej len „dekan fakulty“).
4. ŠP je súbor predmetov pozostávajúcich zo vzdelávacích činností a ich kombinácie a súbor
pravidiel zostavený tak, aby ich úspešné absolvovanie vrátane štátnej skúšky umožnilo získať
vysokoškolské vzdelanie v príslušnom stupni štúdia.
5. Fakulty môžu v spolupráci s inými vysokými školami, vrátane vysokých škôl so sídlom mimo
územia Slovenskej republiky, zabezpečovať akreditované spoločné študijné programy, na
tvorbe ktorých sa podieľajú všetky spolupracujúce vysoké školy. Dohoda spolupracujúcich
vysokých škôl vymedzí podmienky spolupráce, ktoré určia najmä podmienky prijatia na
spoločný ŠP, podmienky absolvovania štúdia, podrobnosti o organizácii štúdia, o udeľovanom
akademickom titule a podrobnosti o dokladoch o skončení štúdia. Študent prijatý na štúdium
spoločného študijného programu je počas štúdia študentom všetkých spolupracujúcich
vysokých škôl (to neplatí pre štatistické a rozpočtové účely, keď je považovaný za študenta tej
vysokej školy, ktorá mu v príslušnej časti štúdia zabezpečuje vzdelávanie). Dohoda
o spoločných študijných programoch upraví tiež platnosť vnútorných predpisov vysokých škôl
pre študentov spoločných študijných programov a rozhodovanie o ich akademických právach
a povinnostiach v súlade s vnútornými predpismi vysokej školy a právnymi predpismi štátu,
v ktorom sa štúdium uskutočňuje.

Článok 3
Bakalárske, inžinierske a doktorandské ŠP
1. Vzdelávanie na SPU sa realizuje v troch stupňoch štúdia:
a) I. stupeň – bakalárske štúdium,
b) II. stupeň – inžinierske štúdium,
c) III. stupeň – doktorandské štúdium.
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2. Vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch štúdia sa končí štátnymi skúškami a obhajobou
záverečnej (bakalárskej, diplomovej, dizertačnej) práce.
3. Absolventi ŠP získavajú vysokoškolské vzdelanie príslušného stupňa (prvého, druhého,
tretieho) s udelením príslušného akademického titulu (bakalár, inžinier, philosophiae doctor).
Článok 4
Formy a metódy štúdia, dĺžka štúdia
1. ŠP sa uskutočňuje v dennej alebo v externej forme štúdia.
2. Denná forma štúdia je z hľadiska časovej náročnosti práce študenta vrátane samostatného
štúdia a samostatnej tvorivej činnosti organizovaná v rozsahu 1 500 až 1 800 hodín za
akademický rok.
3. Externá forma štúdia je organizovaná v rozsahu 750 až 1 440 hodín za akademický rok
vrátane samostatného štúdia a samostatnej tvorivej činnosti študenta.
4. Vzdelávacie činnosti sa uskutočňujú prezenčnou, dištančnou alebo kombinovanou metódou. V
dennej a externej forme sa ŠP uskutočňuje rovnakou metódou. Prípadné nevyhnutné rozdiely
nesmú mať negatívny vplyv na výsledky vzdelávania.
5. Štandardná dĺžka štúdia je určená ŠP a vyjadruje sa v akademických rokoch.
6. Štandardná dĺžka štúdia pre bakalársky ŠP vrátane odbornej praxe je
a) v dennej forme štúdia najmenej tri a najviac štyri akademické roky,
b) v externej forme štúdia najmenej štyri a najviac päť akademických rokov.
7. Štandardná dĺžka štúdia pre inžiniersky ŠP vrátane odbornej praxe je
a) v dennej forme štúdia najmenej jeden a najviac tri akademické roky,
b) v externej forme štúdia najmenej tri a najviac štyri akademické roky.
8. Štandardná dĺžka štúdia pre doktorandský ŠP je
a) v dennej forme štúdia tri alebo štyri akademické roky,
b) v externej forme štúdia štyri alebo päť akademických rokov.
9. Štúdium podľa ŠP nesmie presiahnuť jeho štandardnú dĺžku o viac ako dva akademické roky.

Časť druhá
Bakalársky a inžiniersky stupeň štúdia
Článok 5
Prijímacie konanie
1. Všeobecné podmienky prijatia uchádzačov na štúdium v jednotlivých študijných programoch
a podmienky prijímacieho konania stanovuje § 55, § 56 a § 58 zákona. Uchádzač, ktorý
ukončil štúdium na uznanej strednej alebo vysokej škole v zahraničí, musí predložiť úradne
overené rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydané príslušným orgánom v Slovenskej
republike (okresným úradom v sídle kraja, uznanou vysokou školou alebo MŠVVaŠ) v zmysle
zákona č. 422/2015 Z. z. Uchádzač o štúdium spoločného študijného programu musí spĺňať aj
podmienky určené v dohode podľa § 54a zákona a uchádzač o štúdium v rámci akademickej
mobility musí spĺňať aj podmienky výmenného programu podľa § 58a zákona.
2. Základnou podmienkou prijatia na bakalársky ŠP je získanie úplného stredného vzdelania
alebo úplného stredného odborného vzdelania.
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3. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase
overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým,
že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň
určený na zápis na štúdium.
4. Základnými podmienkami prijatia na štúdium inžinierskeho ŠP je vysokoškolské vzdelanie
prvého alebo druhého stupňa, pričom súčet počtu kreditov získaných predchádzajúcim
vzdelaním a počtu kreditov potrebných na riadne skončenie ŠP druhého stupňa, na ktorý sa
uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov.
5. Fakulta môže určiť na prijatie na štúdium ďalšie podmienky s cieľom zabezpečiť, aby sa na
štúdium dostali uchádzači, ktorí prejavia najvyššiu mieru schopností a predpokladov v súlade
s § 57 zákona.
6. Ak je súčasťou overovania schopností na štúdium prijímacia skúška, uchádzačovi so
špecifickými potrebami sa na jeho žiadosť na základe vyhodnotenia jeho špecifických potrieb
[§ 100 ods. 9 písm. b)] určí forma prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na
jeho špecifické potreby.
7. Fakulta zverejní včas, najneskôr do 20. septembra v akademickom roku, ktorý predchádza
akademickému roku, v ktorom sa má štúdium začať, ak ide o bakalársky študijný program, pri
ostatných študijných programoch najneskôr dva mesiace pred posledným dňom určeným na
podanie prihlášok, lehotu na podanie prihlášok na štúdium, podmienky prijatia podľa odseku 2
tohto článku, termín a spôsob overovania ich splnenia, a ak je súčasťou overovania schopností
na štúdium prijímacia skúška, aj formu a rámcový obsah skúšky a spôsob vyhodnocovania jej
výsledkov. Tieto skutočnosti fakulta zverejňuje na úradnej výveske fakulty a hromadným
spôsobom v súlade so zákonom o slobode informácií. Rovnakým spôsobom fakulta zverejňuje
aj informáciu o počte uchádzačov, ktorých plánuje prijať na štúdium príslušného študijného
programu.
8. Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na štúdium, môže podať žiadosť o preskúmanie
tohto rozhodnutia. Žiadosť podáva dekanovi fakulty v lehote do ôsmich dní odo dňa jeho
doručenia.
9. Ak uchádzač neprejaví o štúdium záujem, alebo neposkytne informáciu, či sa na štúdium
zapíše v čase určenom fakultou, zanikne mu právo zapísať sa na štúdium daného študijného
programu. Fakulta zruší rozhodnutie, ktorým nebol ďalší uchádzač v poradí podľa výsledkov
prijímacieho konania na štúdium prijatý, a vydá nové rozhodnutie o jeho prijatí na štúdium.
Článok 6
Akademický rok
1. Akademický rok sa začína 1. septembra bežného roka a skončí sa 31. augusta nasledujúceho
roka.
2. Akademický rok sa člení na zimný a letný semester. Každý semester pozostáva z výučbovej
časti a skúškového obdobia. Výučba je rovnomerne rozdelená počas celého semestra.
Skúškové obdobie trvá najmenej 4 týždne. V poslednom semestri štúdia môže byť
harmonogram štúdia upravený aj iným spôsobom.
3. Rektor, po schválení v Akademickom senáte SPU, stanovuje na začiatku druhého štvrťroku
bežného roka harmonogram výučby na nasledujúci akademický rok. Dekani fakúlt
harmonogram výučby doplnia o termíny špecifické pre fakulty.
Článok 7
Organizácia vzdelávacej činnosti
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1. Každý predmet ŠP je realizovaný vzdelávacími činnosťami, ktorými sú najmä prednáška,
seminár, cvičenie, záverečná práca, projektová práca, laboratórna práca, stáž, exkurzia,
prevádzková, odborná a diplomová prax. Všetky tieto činnosti zabezpečujú odborné katedry,
ktoré sú v danej oblasti kompetentné a realizujú výučbu predmetov s príslušným obsahom aj
v iných študijných programoch a to bez ohľadu na ich formálne začlenenie na danej fakulte.
2. Na všetkých stupňoch štúdia prednášajú profesori a docenti, vybrané kapitoly so súhlasom
garanta predmetu aj odborní asistenti s akademickým titulom PhD. (CSc.), výskumní
pracovníci, významní externí odborníci a hosťujúci zahraniční učitelia. Ostatné vzdelávacie
činnosti zabezpečujú najmä odborní asistenti, asistenti a doktorandi.
3. Organizované formy vzdelávacích činností dopĺňajú individuálne konzultácie, ktorých
termíny zverejňuje učiteľ v priestoroch katedry.
4. Garant predmetu spracuje časový a obsahový harmonogram a v prvom týždni semestra
zverejní konkrétne informácie o výučbe predmetu a obsahový program prednášok a cvičení,
podmienky pre udelenie zápočtu, požiadavky ku skúške, povinné a odporúčané tituly študijnej
literatúry.
5. Dĺžka jednej vyučovacej hodiny na všetkých fakultách SPU je 45 minút. Dvojhodinová
prednáška trvá 90 minút a realizuje sa bez prestávky.
6. Účasť študentov na všetkých vzdelávacích činnostiach je povinná.
Článok 8
Kreditový systém
1. Na SPU sa realizuje flexibilný systém štúdia s kreditovým hodnotením predmetov v súlade so
zásadami Európskeho systému prenosu kreditov (European Credit Transfer System – ECTS) §
62 zákona. Kreditový systém využíva zhromažďovanie a prenos kreditov. Kredity sú číselné
hodnoty priradené k predmetom, ktorými sa hodnotí záťaž študenta spojená s absolvovaním
jednotlivých predmetov ŠP.
2. Kreditový systém študentovi umožňuje voliť si tempo štúdia. Každý predmet ŠP má priradený
počet kreditov, ktoré študent získa po úspešnom absolvovaní predmetu. Kredity získané za
absolvovanie predmetov sa študentovi spočítavajú. Za daný predmet ŠP môže študent
v priebehu štúdia získať kredity iba jedenkrát.
3. Absolvovaním odporúčaného študijného plánu príslušného ŠP v každom akademickom roku
študent v dennej forme štúdia získa 60 kreditov a študent v externej forme štúdia získa najviac
48 kreditov. Odporúčaný študijný plán je zostavený tak, aby študent jeho absolvovaním získal
predpísaný počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia v jeho štandardnej dĺžke.
4. Počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia
a) pre bakalársky ŠP so štandardnou dĺžkou štúdia je najmenej 180 kreditov,
b) pre inžiniersky ŠP so štandardnou dĺžkou štúdia jeden rok je najmenej 60 kreditov (v ŠP
v dennej forme štúdia so štandardnou dĺžkou štúdia dva roky je 120 kreditov).
5. Kredity získané za časť štúdia na niektorej z fakúlt SPU, vysokej škole v SR alebo v zahraničí
na základe zmluvy o štúdiu, sa študentovi započítavajú na základe výpisu výsledkov štúdia
vydaného vysokou školou, na ktorej ich študent získal.
6. Kredity získané v predchádzajúcom štúdiu na inej vysokej škole v SR alebo v zahraničí, môže
v súlade s daným ŠP započítať študentovi na základe písomnej žiadosti študenta dekan fakulty
v lehote do 5 rokov od absolvovania uznaných predmetov.
7. Rozloženie kreditov si študent volí s ohľadom na podmienky uvedené v článku 4 ods. 9 tohto
študijného poriadku. Predĺženie štúdia nad štandardnú dĺžku ŠP je spojené s úhradou školného
v zmysle § 92 zákona.
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Článok 9
Študijný plán, študijné predmety
1. Študijný plán študenta určuje časovú a obsahovú postupnosť predmetov a formy hodnotenia
študijných výsledkov. Povinnosťou študenta je vytvoriť si študijný plán samostatne alebo
v spolupráci so študijným poradcom v rámci stanovených pravidiel príslušného ŠP v súlade so
študijným poriadkom fakulty. Tvorba študijného plánu sa realizuje v UIS-e zápisom na
predmety v termíne stanovenom harmonogramom výučby.
2. Študijného poradcu na fakulte vymenúva dekan. Jeho úlohou je usmerňovať študenta pri
zostavovaní študijného plánu z hľadiska voľby predmetov, časovej postupnosti, kreditového
hodnotenia, možnosti absolvovania časti ŠP na inej fakulte alebo vysokej škole, atď.
3. Predmety ŠP sa podľa záväznosti ich absolvovania členia na:
a) povinné – sú predpísané ŠP,
b) povinne voliteľné – podmienkou absolvovania časti štúdia alebo celého ŠP je absolvovanie
týchto predmetov v stanovenom, prípadne vyššom počte kreditov podľa výberu študenta,
c) výberové – ostatné predmety ŠP, prípadne predmety iného ŠP, alebo predmety ŠP inej
fakulty alebo vysokej školy. Študent si ich zapisuje na doplnenie svojho štúdia a na získanie
dostatočného počtu kreditov v danej časti štúdia (§ 51 ods. 4 písm. j zákona).
4. Predmety ŠP sa podľa nadväznosti členia na:
a) predmety bez nadväznosti – zápis takéhoto predmetu nie je podmienený absolvovaním
iného predmetu,
b) predmety podmienené absolvovaním iných predmetov – zápis takéhoto predmetu je
podmienený absolvovaním iného predmetu (podmieňujúci predmet) alebo iných predmetov.
5. Predmet sa končí zápočtom alebo zápočtom a skúškou.

Článok 10
Zápočet
1. Zápočtom sa potvrdzuje splnenie podmienok určených garantom v informačnom liste
predmetu, s ktorými je študent oboznámený na začiatku semestra.
2. Všetky študijné povinnosti študenta počas semestra (priebežné hodnotenia) vedú k udeleniu
zápočtu.
3. Zápočet udeľuje učiteľ, ktorý viedol výučbu daného predmetu.
4. Udelený zápočet učiteľ zapisuje študentovi do výkazu o štúdiu a zaznamená do Univerzitného
informačného systému (ďalej len „UIS“), prípadne aj do knihy skúšok spravidla v zápočtovom
týždni.
5. Učiteľ môže študentovi v odôvodnených prípadoch umožniť splnenie podmienok udelenia
zápočtu v náhradnom termíne, najneskôr do 2 týždňov od začiatku skúškového obdobia.

Článok 11
Skúška, opravná skúška
1. Skúškou sa preverujú vedomosti študenta z celého obsahu predmetu a jeho schopnosť
tvorivým spôsobom prezentovať nadobudnuté teoretické a praktické poznatky.
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2. Skúšky sa vykonávajú písomnou, ústnou, praktickou alebo kombinovanou formou. Forma
skúšky pre študenta so špecifickými potrebami môže byť modifikovaná podľa druhu jeho
potrieb.
3. Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje najmä
a) priebežnou kontrolou študijných výsledkov počas výučbovej časti daného obdobia štúdia
(kontrolné otázky, písomné testy, úlohy na samostatnú prácu, projekty, semestrálne práce,
referát na seminári a pod.),
b) skúškou za dané obdobie štúdia.
4. Výsledok skúšky so započítaním priebežného hodnotenia (maximálne 50 bodov) sa na skúške
z celého obsahu predmetu hodnotí známkou uvedenou v čl. 12 ods. 2.
5. Skúšky konajú študenti v skúškovom období, najdlhšie do 31. júla daného akademického
roka. Termíny, čas a miesto konania skúšky je skúšajúci povinný zverejniť v UIS-e najneskôr
2 týždne pred skončením semestra. Počet vypísaných termínov musí byť primeraný počtu
študentov a rovnomerne rozložený počas celého skúškového obdobia. V priebehu letného
semestra môže skúšajúci vypísať termíny na skúšky z predmetov zimného semestra.
6. Na písomnú žiadosť študenta alebo učiteľa o vykonanie skúšky pred skúšobnou komisiou,
podanú najneskôr po prvom opravnom termíne, môže dekan fakulty vymenovať skúšobnú
komisiu na základe návrhu vedúceho katedry. Skúšobná komisia je minimálne 3-členná.
Učiteľ predmetu je neskúšajúcim členom komisie.
7. Študent sa na skúšku prihlasuje prostredníctvom UIS. Účasť na skúške je podmienená
získaním zápočtu.
8. V prípade neúspešne absolvovanej skúšky, hodnotenej známkou FX (4), má študent právo na
konanie dvoch opravných termínov počas skúškového obdobia schváleného harmonogramom
výučby na príslušný akademický rok v súlade s ods. 5 tohto článku.
9. Študent má právo výsledok skúšky neprijať. V tomto prípade učiteľ do UIS zaznamená
známku FX (4).
10. Ak sa študent bezdôvodne nedostaví na skúšku, je hodnotený známkou FX (4).
11. Skúška sa koná v jeden deň a jej výsledok oznámi učiteľ študentovi spravidla v deň konania
skúšky, najneskôr do 3 pracovných dní po jej vykonaní. Študent má právo byť informovaný
o hodnotení jeho skúšky.
12. Výsledky skúšok vrátane známky FX (4) zaznamenáva učiteľ bez odkladu po vykonaní
skúšky do UIS.
13. Garant predmetu zabezpečí archivovanie písomných skúšok najmenej nasledujúci akademický
rok. Skúšajúci archivuje písomné testy z priebežných hodnotení a zo skúšky jeden rok.
V prípade, že ukončí pracovný pomer, odovzdá testy na archiváciu garantovi predmetu.

Článok 12
Klasifikačná stupnica
1. Výsledok skúšky sa hodnotí známkou, ktorá vyjadruje mieru osvojenia si vedomostí
a zručností daného predmetu.
2. Hodnotenie známkou sa uskutočňuje podľa klasifikačnej stupnice ECTS.
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Klasifikačná stupnica vedomostnej úrovne
Študijné výsledky
(slovné a percentuálne vyjadrenie zvládnutia
Klasifikačný stupeň - Známka
problematiky)
vynikajúce
93 – 100 %
A - výborne / excellent = 1
nadpriemerné
86 – 92 %
B - veľmi dobre / very good = 1,5
priemerné
79 – 85 %
C - dobre / good = 2
prijateľné
72 – 78 %
D - uspokojivo / satisfactory = 2,5
spĺňajú iba minimálne
64 – 71 %
E - dostatočne / sufficient = 3
kritériá
nespĺňajú ani minimálne
FX - nedostatočne / fail = 4
 
kritériá
3. Učiteľ zapisuje študentovi do výkazu o štúdiu jedno z hodnotení: A (1), B (1,5), C (2),
D (2,5), E (3). Hodnotenie FX (4) sa do výkazu o štúdiu nezapisuje.
4. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E (1 až 3).
5. Na hodnotenie študijných výsledkov sa používa vážený študijný priemer (ďalej VŠP), ktorý sa
vypočíta tak, že v hodnotenom období sa zrátajú súčiny počtu kreditov a číselného hodnotenia
známky za všetky predmety zapísané študentom a výsledok sa vydelí celkovým počtom
kreditov zapísaných študentom za dané obdobie. Za predmety, ktoré si študent zapísal
a neabsolvoval, sa do VŠP započíta známka 4. Predmety, ktoré nie sú hodnotené známkou, sa
do VŠP nezahŕňajú.
6. Vážený študijný priemer za celé štúdium sa vypočíta podľa odseku 5 tohto článku, pričom sa
do výpočtu zahrnú len úspešne absolvované predmety.
Článok 13
Zápis
1. Zapísať sa na štúdium v príslušnom akademickom roku môže:
a) prijatý uchádzač, ktorý písomne súhlasil so zápisom na štúdium ŠP príslušného stupňa
v danom akademickom roku,
b) podmienečne prijatý uchádzač, ak najneskôr v deň zápisu preukáže splnenie základných
podmienok na prijatie na štúdium ŠP príslušného stupňa v danom akademickom roku,
c) študent, ktorý splnil podmienky určené ŠP a študijným poriadkom uvedených v čl. 16
ods. 5 pre postup do ďalšej časti štúdia,
d) študent, ktorý sa opätovne zapíše na štúdium ŠP po prerušení štúdia.
2. Termíny zápisov určuje dekan fakulty.
3. Zápis uchádzača prijatého na štúdium sa môže uskutočniť aj pred začiatkom akademického
roka, v ktorom sa má začať jeho štúdium. V takomto prípade sa uchádzač stáva študentom 1.
septembra tohto akademického roka. Uchádzač môže svoj zápis písomne zrušiť najneskôr do
15. augusta pred začiatkom tohto akademického roka.
4. Študent prvého stupňa štúdia po zápise na štúdium skladá akademický sľub na slávnostnej
imatrikulácii.
5. Uchádzač uvedený v ods. 1 písm. a) a b) tohto článku je povinný osobne sa zúčastniť zápisu
v určenom termíne.
6. Zápis do ďalšej časti štúdia absolvuje študent v zmysle pokynov dekana fakulty. V prípade, že
sa študent nezapíše v stanovenom termíne, fakulta písomne vyzve študenta na dostavenie sa
k osobnému zápisu v lehote desiatich pracovných dní od doručenia výzvy.
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7. Študent, ktorý sa po doručení výzvy v určenej lehote k zápisu nedostaví a ani nepožiada
o predĺženie tejto lehoty pre zdravotné dôvody, ktoré mu bránia dostaviť sa na zápis, sa
považuje za študenta, ktorý štúdium zanechal.
8. Študent, ktorý mal prerušené štúdium, sa osobne zúčastní zápisu v určenom termíne.
V prípade nedostavenia sa študenta na zápis sa postupuje rovnako ako v ods. 6 a 7.
Článok 14
Zápis študenta pri zmene ŠP a formy štúdia
1. Zápis vykoná študent pôvodne prijatý na štúdium ŠP príslušného stupňa v rovnakom alebo
príbuznom študijnom odbore na inej vysokej škole, na inej fakulte SPU, alebo na vlastnej
fakulte, ktorému dekan fakulty povolil zmeniť ŠP.
Podmienkou povolenia zápisu je doručenie:
a) písomnej žiadosti študenta
aa) z inej vysokej školy, z inej fakulty SPU, alebo z vlastnej fakulty do 15. augusta
príslušného akademického roka,
ab) z vlastnej fakulty, zapísaného na štúdium rovnakého ŠP v inej forme štúdia,
do 31. januára alebo do 15. augusta príslušného akademického roka,
b) dokladu vydaného vysokou školou, na ktorej je študent v čase podania žiadosti
zapísaný na štúdium, ktorý obsahuje
ba) názov študijného programu,
bb) názov študijného odboru,
bc) výpis vykonaných skúšok (predmet, rozsah za semester, dátum vykonania skúšky,
hodnotenie, kredity),
bd) anotácie absolvovaných predmetov,
c) iných dokladov určených v študijnom poriadku fakulty.
V prípade zápisu študenta v rovnakom ŠP v inej forme štúdia na vlastnej fakulte, študent doručí
podklady uvedené v ods. 1 písm. a) a c) tohto článku.
2. Dekan fakulty rozhodne o žiadosti študenta najneskôr do 30 dní od doručenia úplných
podkladov podľa ods. 1.
3. Dňom zápisu sa študent stáva študentom SPU. Jeho predchádzajúce štúdium sa považuje za
zanechané dňom, ktorý predchádza dňu zápisu. Fakulta do troch pracovných dní od
uskutočnenia zápisu oznámi vysokej škole, na ktorej študent zanechal štúdium, meno študenta,
názov ŠP, v ktorom študentovi umožnila zápis, a dátum zápisu.
V prípade povolenia zápisu na vlastnej fakulte, sa za deň zanechania štúdia považuje deň, ktorý
predchádza zápisu v rovnakom študijnom programe v inej forme štúdia.
Článok 15
Zápis a absolvovanie predmetov
1. Zápisom si študent v súlade s príslušným ŠP a študijným poriadkom fakulty určuje, akú časť
povinností chce absolvovať v nasledujúcej časti štúdia, na ktorý sa zápis vzťahuje, pričom
každý zapísaný predmet musí ukončiť predpísaným spôsobom.
2. Študent si zapisuje predmety v takom počte kreditov, aby splnil podmienky pre pokračovanie
v štúdiu v zmysle čl. 16 ods. 4; študent v poslednom roku štúdia si zapisuje predmety v počte
kreditov, aby splnil podmienky riadneho skončenia štúdia v zmysle čl. 8 ods. 4, v súlade s čl. 4
ods. 9.
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3. Študent si môže v ďalšom roku štúdia opakovane zapísať neúspešne absolvovaný povinný
predmet. Po druhom neúspešnom pokuse je študent vylúčený zo štúdia [§ 66 ods. 1 písm. c)
zákona].
4. Študent si môže v ďalšom roku štúdia opakovane zapísať neúspešne absolvovaný povinne
voliteľný predmet, alebo si môže zapísať namiesto neho iný povinne voliteľný predmet. Po
druhom neúspešnom pokuse je študent vylúčený zo štúdia [§ 66 ods. 1 písm. c) zákona].
5. Študent si môže v ďalšom roku štúdia opakovane zapísať neúspešne absolvovaný výberový
predmet, alebo si môže zapísať namiesto neho iný výberový predmet alebo povinne voliteľný
predmet spomedzi doteraz neabsolvovaných povinne voliteľných predmetov. Ak študent
dosiahol dostatočný počet kreditov, nemusí si zapísať žiadny výberový predmet. Ak študent
nedosiahol dostatočný počet kreditov, po druhom neúspešnom pokuse o absolvovanie
vybraného výberového predmetu je vylúčený zo štúdia [§ 66 ods. 1 písm. c) zákona].
6. V prípade opakovaného predmetu môže garant predmetu uznať študentovi zápočet, ktorý mu
bol udelený v predchádzajúcej časti štúdia. V odôvodnených prípadoch najmä pri dlhodobej
neprítomnosti garanta predmetu, môže udelený zápočet uznať dekan príslušnej fakulty. Študent
je povinný absolvovať výučbu v plnom rozsahu, ak nemal udelený, resp. uznaný zápočet.
7. Na opakované predmety sa vzťahujú podmienky čl. 11 ods. 7 – 12.
8. Dekan fakulty môže študentovi so špecifickými potrebami podľa rozsahu a druhu špecifických
potrieb a študentovi v dennej forme štúdia z dôvodu materskej, resp. rodičovskej dovolenky
umožniť absolvovanie predmetov formou individuálneho študijného plánu.
Článok 16
Postup pre postup do ďalšej časti štúdia a kontrola štúdia
1. Podmienky pre postup do ďalšej časti štúdia a kontrola štúdia sa riadia kreditovým systémom.
2. Minimálny počet kreditov potrebný na postup do ďalšej časti štúdia
a) pre študentov v dennej forme štúdia je:
aa) v zimnom semestri prvého roku štúdia v I. stupni najmenej 6 kreditov,
ab) v každom roku štúdia v I. stupni najmenej 48 kreditov (z odporúčaných 60 kreditov),
ac) v každom roku štúdia v II. stupni najmenej 48 kreditov (z odporúčaných 60 kreditov),
b)pre študentov v externej forme štúdia je:
ba) v každom roku štúdia v I. stupni najmenej 32 kreditov (z odporúčaných 45 kreditov),
bb) v každom roku štúdia v II. stupni najmenej 28 kreditov (z odporúčaných 40 kreditov).
3. Do minimálneho počtu kreditov sa započítavajú kredity, ktoré študent získal absolvovaním časti
štúdia na inej fakulte SPU, inej vysokej škole v SR alebo v zahraničí.
4. Študent splnil podmienky pre postup do ďalšej časti štúdia, ak:
a) získal minimálny počet kreditov podľa
aa) ods. 2 a) tohto článku, ak študuje v dennej forme štúdia,
ab) ods. 2 b) tohto článku, ak študuje v externej forme štúdia,
b) úspešne absolvoval opakovane zapísané predmety podľa čl. 15 ods. 3 – 5.
5. Študent môže na základe písomnej žiadosti opakovať predmety z predchádzajúcej časti štúdia aj
v súhrnnom počte väčšom ako 12 kreditov za podmienky článku 4 ods. 9 tohto študijného
poriadku so súhlasom dekana fakulty.
6. Kontrola podmienok pre postup do ďalšej časti štúdia sa uskutočňuje v 1. týždni letného
semestra u študentov v prvom roku dennej formy I. stupňa štúdia [v prípade nesplnenia
podmienky budú vylúčení zo štúdia podľa čl. 23 ods. 1c) ] a po skončení skúškového obdobia
letného semestra u študentov dennej a externej formy v I. a II. stupni štúdia.
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Článok 17
Súbežné štúdium
1. Študent môže počas štúdia v jednom akademickom roku súbežne študovať v tom istom stupni
dva alebo viac ŠP poskytovaných rovnakou alebo inou vysokou školou. Za štúdium v druhom a
ďalšom ŠP poskytovanom verejnou vysokou školou je študent povinný uhradiť ročné školné v
príslušnom akademickom roku.
2. Študent uvedený v ods. 1 je povinný do 30. septembra príslušného akademického roka písomne
oznámiť fakulte rozhodnutie, v ktorom ŠP bude v príslušnom akademickom roku študovať
bezplatne, ak má na bezplatné vysokoškolské štúdium nárok.
Článok 18
Akademická mobilita
1. Fakulta môže prijať na časť štúdia študenta inej vysokej školy vrátane vysokej školy so sídlom
mimo územia SR bez prijímacieho konania v súlade s podmienkami výmenného programu
alebo na základe zmluvy medzi prijímajúcou vysokou školou a vysielajúcou vysokou školou.
2. Študentovi, ktorý absolvoval časť štúdia na fakulte alebo na SPU, vydá fakulta výpis výsledkov
štúdia.
3. Študentovi SPU, ktorý počas štúdia absolvoval časť štúdia na inej vysokej škole v SR alebo
v zahraničí, vydá výpis výsledkov štúdia prijímajúca vysoká škola. Kredity získané formou
akademickej mobility sa študentovi, po schválení dekanom fakulty, započítavajú v zmysle čl. 8
ods. 5. Výpis výsledkov štúdia tvorí súčasť osobného spisu študenta. Zoznam predmetov
absolvovaných na inej vysokej škole v zahraničí je zapísaný v dodatku k diplomu spolu
s uvedením názvu univerzity a štátu, v ktorom študent absolvoval časť štúdia.
4. Fakulta môže umožniť študentovi inej vysokej školy alebo fakulty absolvovať v príslušnej časti
akademického roka len niektoré predmety a ostatné predmety v príslušnom akademickom roku
študent absolvuje na vysokej škole, na ktorú bol prijatý podľa § 58 zákona.
Článok 19
Prerušenie štúdia
1. Na žiadosť študenta môže dekan fakulty štúdium ŠP prerušiť:
a) bez udania dôvodu najviac na dobu jedného roka za podmienky získania zápočtov za
absolvované predmety v časti štúdia, po ktorej si študent podal žiadosť o prerušenie štúdia,
b) zo zdravotných a iných vážnych dôvodov najviac na dobu dvoch rokov,
c) študent – rodič, z dôvodu starostlivosti o dieťa najviac na dobu troch rokov.
2. Štúdium v prvom roku v I. stupni štúdia možno prerušiť z dôvodov materskej, resp.
rodičovskej dovolenky a zo závažných zdravotných dôvodov na základe odporúčania
odborného lekára.
3. Štúdium podľa ods.1 písm. a) a b) tohto článku možno prerušiť najviac jedenkrát v každom
stupni štúdia.
4. Počas prerušenia štúdia stráca študent práva a povinnosti študenta. Na študijné oddelenie
príslušnej fakulty odovzdá výkaz o štúdiu, do ktorého sa zaznamenáva prerušenie štúdia.
5. Odo dňa prerušenia štúdia študent prestáva byť študentom v zmysle § 69 ods. 3 zákona.
6. Počas doby prerušenia štúdia môže dekan fakulty na žiadosť študenta, ktorý má prerušené
štúdium, ukončiť prerušenie štúdia aj pred uplynutím doby prerušenia.
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7. Študent, ktorý má prerušené štúdium, sa stáva študentom dňom opätovného zápisu na štúdium
v zmysle § 69 ods. 1 zákona.
8. Na opätovný zápis na štúdium ŠP sa vzťahuje čl. 13 ods. 8.
Článok 20
Záverečné práce
1. Študent sa po dohode s vedúcim záverečnej práce prostredníctvom UIS prihlási na tému
bakalárskej alebo diplomovej práce na školiacom pracovisku v termíne určenom
harmonogramom akademického roka.
2. Vedúcim záverečnej (bakalárskej a diplomovej) práce môže byť len vysokoškolský učiteľ
z SPU, pre bakalársku prácu najmenej vo funkcii odborného asistenta, pre diplomovú prácu
najmenej vo funkcii odborného asistenta s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa.
Konzultantom záverečnej práce môže byť aj externý spolupracovník.
3. Všetky informácie týkajúce sa záverečných a habilitačných prác určuje smernica
o záverečných a habilitačných prácach, zverejnená na webovom sídle SPU. Na unifikáciu
vzhľadu záverečných prác a pomoc študentom pri tvorbe práce slúži šablóna záverečnej práce
zverejnená v UIS-e.
4. Súčasťou štúdia v každom ŠP je aj záverečná práca. Záverečná práca s jej obhajobou tvorí
jeden predmet, obhajoba záverečnej práce patrí medzi štátne skúšky.

Článok 21
Štátne skúšky
1. Štúdium ŠP sa riadne skončí úspešným vykonaním štátnej skúšky alebo štátnych skúšok
(ďalej len „ŠS“).
2. ŠS pozostáva z predmetu záverečná (bakalárska, diplomová) práca-obhajoba, alebo aj
z jedného, prípadne viacerých predmetov určených ŠP. Za každý predmet ŠS sa prideľujú
kredity.
3. Harmonogram výučby určuje ŠS v riadnom termíne, ktorý je opravným termínom pre
študentov, ktorí nevykonali úspešne ŠS v predchádzajúcom akademickom roku, za podmienky
čl. 4 ods. 9.
4. Študent koná ŠS pred skúšobnou komisiou, ktorá má najmenej štyroch členov, pričom
predseda skúšobnej komisie v inžinierskych ŠP nepôsobí na SPU. Právo skúšať na ŠS majú
vysokoškolskí učitelia pôsobiaci vo funkciách profesor a docent a ďalší odborníci schválení
príslušnou vedeckou radou, v prípade bakalárskych ŠP aj vysokoškolskí učitelia vo funkcii
odborného asistenta s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa. Štátna skúška trvá spravidla
45 minút.
5. Okruhy otázok na ŠS zverejňuje garant predmetu na webovom sídle fakulty jeden mesiac pred
ich konaním. Otázky na ŠS sa nezverejňujú a študent si ich losuje jednotlivo pre každý
predmet.
6. Študent má právo zoznámiť sa s hodnotením svojej záverečnej práce najneskôr jeden týždeň
pred konaním ŠS. Vykonať ŠS z predmetu záverečná (bakalárska, diplomová) práca-obhajoba
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môže študent aj v prípade jedného posudku (vedúceho záverečnej práce alebo oponenta)
hodnoteného známkou nedostatočne (4).
7. Predmety ŠS sa hodnotia podľa nasledujúcej klasifikačnej stupnice.
Známka
výborne / excellent
veľmi dobre / very good
dobre / good
uspokojivo / satisfactory
dostatočne / sufficient
nedostatočne / fail

1
1,5
2
2,5
3
4

Celkový výsledok ŠS sa vypočíta ako aritmetický priemer známok zo všetkých predmetov,
pričom výsledok sa zaokrúhľuje k najbližšej známke. V prípade rovnakého rozdielu sa
zaokrúhľuje k lepšej známke. V prípade hodnotenia niektorého predmetu ŠS známkou
nedostatočne (4), celkový výsledok ŠS je hodnotený známkou nedostatočne (4). V prípade
vykonania štátnej skúšky iba z predmetu záverečná (bakalárska, diplomová) práca-obhajoba, je
známka za tento predmet zároveň celkovým výsledkom štátnej skúšky.
Aritmetický priemer zo všetkých predmetov ŠS
(vrátane obhajoby ZP)
a hodnotenie predmetu (predmetov) ŠS
známkou nedostatočne (4)
1,00 = priemer ≤ 1,25
1,26 = priemer ≤ 1,75
1,76 = priemer ≤ 2,25
2,26 = priemer ≤ 2,75
2,76 = priemer ≤ 3,00
hodnotenie jedného alebo viacerých predmetov ŠS
známkou nedostatočne (4)

Celkový výsledok ŠS
výborne (1)
veľmi dobre (1,5)
dobre (2)
uspokojivo (2,5)
dostatočne (3)
nedostatočne (4)

8. Študent, ktorého celkový výsledok ŠS bol hodnotený známkou nedostatočne (4), opakuje ŠS
iba z predmetu (predmetov), z ktorého (ktorých) bol hodnotený známkou nedostatočne (4). Pri
hodnotení obhajoby záverečnej práce známkou nedostatočne (4) komisia určí študentovi
rozsah prepracovania záverečnej práce, ktorý zaznamená do zápisu o ŠS.
9. Celkový výsledok štúdia dosiahnutý na základe celoštudijného váženého priemeru
a celkového výsledku ŠS sa hodnotí „s vyznamenaním“, „prospel“ alebo „neprospel“.
10. Celkovým výsledkom štúdia „s vyznamenaním“ sa hodnotí študent, ktorého celoštudijný
priemer je lepší alebo rovný 1,25 a celkový výsledok ŠS je hodnotený známkou výborne (1).
V ostatných prípadoch sa študent hodnotí „prospel“ okrem hodnotenia celkového výsledku ŠS
známkou nedostatočne (4), kedy sa hodnotí „neprospel“.
11. Študent, ktorému vážne okolnosti bránia zúčastniť sa ŠS, je povinný vopred, alebo najneskôr
do 3 dní ospravedlniť svoju neúčasť. Ak sa študent nedostaví na ŠS bez ospravedlnenia, jeho
neprítomnosť sa hodnotí známkou nedostatočne (4).
12. Študent môže v zmysle čl. 4 ods. 9 opakovať ŠS iba raz.
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Článok 22
Riadne skončenie štúdia
Štúdium sa riadne skončí absolvovaním štúdia podľa príslušného študijného programu v súlade
s čl. 4 ods. 9. Dňom skončenia štúdia je deň, keď sa splní posledná z podmienok predpísaných
na riadne skončenie štúdia daného študijného programu.
Článok 23
Iné skončenie štúdia
1. Okrem riadneho skončenia štúdia sa štúdium skončí:
a) zanechaním štúdia,
b) neskončením štúdia v termíne určenom v čl. 4. ods. 9,
c) vylúčením zo štúdia v dôsledku nesplnenia požiadaviek, ktoré vyplývajú zo študijného
programu alebo zo študijného poriadku fakulty,
d) vylúčením zo štúdia podľa § 72 ods. 2 písm. c) zákona,
e) zrušením študijného programu podľa § 87 ods. 2 zákona, ak študent neprijme ponuku SPU
pokračovať v štúdiu podľa iného študijného programu,
f) smrťou študenta.
2. Dňom skončenia štúdia je:
a) podľa ods. 1 písm. a) tohto článku
- deň, keď bolo vysokej škole doručené písomné vyhlásenie študenta o zanechaní
štúdia,
- deň, do ktorého sa mal zapísať do ďalšej časti štúdia po doručení výzvy v zmysle
článku 13 ods. 7,
- deň, v ktorom sa mal študent po prerušení štúdia dostaviť na opätovný zápis v zmysle
článku 13 ods. 8,
b) podľa ods. 1 písm. b) koniec akademického roka, v ktorom mal študent skončiť
vysokoškolské štúdium,
c) podľa ods. 1 písm. c) a d) deň, keď rozhodnutie o vylúčení zo štúdia nadobudlo
právoplatnosť,
d) podľa ods. 1 písm. e) deň, ku ktorému SPU oznámila zrušenie študijného programu.
3. Študent, ktorý skončil štúdium v zmysle ods. 1 písm. b) a c), môže podať žiadosť
o preskúmanie tohto rozhodnutia. Žiadosť podáva dekanovi fakulty v lehote do ôsmich dní
odo dňa doručenia rozhodnutia. Dekan môže sám žiadosti vyhovieť, ak zistí, že rozhodnutie
bolo vydané v rozpore so zákonom, s vnútornými predpismi fakulty alebo SPU. Inak postúpi
žiadosť rektorovi. Rektor zmení rozhodnutie, ak bolo vydané v rozpore so zákonom,
s vnútornými predpismi fakulty alebo SPU. Inak žiadosť zamietne a rozhodnutie potvrdí.
Odpoveď žiadateľovi o preskúmanie rozhodnutia musí byť odoslaná do 30 dní od doručenia
žiadosti o preskúmanie rozhodnutia.
Článok 24
Pochvaly a ceny
1. Pochvaly a ceny môžu byť udelené študentom za úspešné štúdium, za aktívne zapájanie sa do
vedeckej, výskumnej a odbornej činnosti, za reprezentáciu fakulty a univerzity alebo za
vysoko humánne skutky.
2. Študentom, ktorí absolvovali štúdium s vyznamenaním, možno udeliť:
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a) cenu rektora,
b) cenu dekana.
3. Pochvaly a ceny v zmysle ods. 1 a 2 môžu byť spojené so štipendiom podľa štipendijného
poriadku fakulty alebo SPU.
Článok 25
Doklady o štúdiu
1. Doklady o štúdiu sú:
a) preukaz študenta,
b) výkaz o štúdiu (index),
c) výpis výsledkov štúdia.
2. Preukaz študenta je doklad potvrdzujúci jeho právne postavenie, ktoré ho oprávňuje využívať
práva a výhody študenta vyplývajúce zo zákonov, z vnútorných predpisov SPU a z dohôd
s inými právnickými osobami. Tento doklad slúži aj na preukázanie údajov v ňom zapísaných.
Vydáva ho SPU.
3. Výkaz o štúdiu (index) je doklad, do ktorého sa zapisujú predmety ŠP a výsledky kontroly
študijnej úspešnosti. Vydáva ho fakulta alebo SPU.
4. Výpis výsledkov štúdia obsahuje údaje o študijných povinnostiach, ktoré študent splnil
v rámci štúdia ŠP. Vydáva ho fakulta alebo SPU. Na základe osobitnej žiadosti študenta
fakulta alebo SPU vydáva výpis výsledkov štúdia aj v anglickom jazyku.
5. Výpis výsledkov štúdia patrí:
a) osobe, ktorá skončila štúdium ŠP podľa čl. 23 ods. 1,
b) študentovi na základe jeho žiadosti,
c) absolventovi štúdia ŠP na základe jeho žiadosti.
6. Študentovi spoločného ŠP podľa § 54a zákona vydá doklady o štúdiu tá zo spolupracujúcich
vysokých škôl, ktorej to určí dohoda uzatvorená podľa § 54a ods. 2 zákona.
Článok 26
Doklady o absolvovaní štúdia
1. Doklady o absolvovaní štúdia ŠP v študijnom odbore sú:
a) vysokoškolský diplom,
b) vysvedčenie o štátnej skúške,
c) dodatok k diplomu.
2. Vysokoškolský diplom je doklad o absolvovaní štúdia akreditovaného ŠP v príslušnom
študijnom odbore a udelení akademického titulu.
3. Vysvedčenie o štátnej skúške je doklad o vykonanej štátnej skúške, jej súčastiach a o jej
výsledku.
4. Dodatok k diplomu je doklad, ktorý obsahuje podrobnosti o absolvovanom študijnom
programe.
5. Doklady o absolvovaní štúdia ŠP podľa ods. 1 vydáva SPU v slovensko-anglickej verzii
a absolventovi sa spravidla odovzdávajú na slávnostnej promócii. Na druhom stupni štúdia sa
doklady o absolvovaní štúdia odovzdávajú absolventovi oblečenému do promočného talára.

28

6. Študentovi spoločného ŠP podľa čl. 2 ods. 5 vydá doklady o absolvovaní štúdia tá zo
spolupracujúcich vysokých škôl, ktorej to určí dohoda o spoločných študijných programoch,
v súlade § 68 ods. 8 až 10 zákona.

Časť tretia
Doktorandský stupeň štúdia
Článok 27
Doktorandský študijný program
1. Doktorandský študijný program ako individuálny študijný program tretieho stupňa (§ 2 ods. 5)
sa zameriava na získanie poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého a umeleckého
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 v oblasti umenia. Absolventi doktorandského študijného
programu (ďalej len „doktorandského štúdia“) získavajú vysokoškolské vzdelanie tretieho
stupňa.
2. Doktorandské štúdium pozostáva zo študijnej časti a z vedeckej časti. Individuálny študijný
plán zostavuje školiteľ a predkladá na schválenie odborovej komisii (§ 54 ods. 17 zákona).
3. Študijná časť doktorandského štúdia pozostáva najmä z prednášok, seminárov a
individuálneho štúdia odbornej literatúry potrebných z hľadiska zamerania dizertačnej práce.
4. Vedecká časť doktorandského štúdia pozostáva z individuálnej alebo tímovej vedeckej práce
študenta doktorandského štúdia (ďalej len "doktorand"), ktorá sa viaže na tému dizertačnej
práce. Vedeckú časť doktorandského štúdia odborne garantuje školiteľ.
5. Schopnosť samostatného štúdia a vedeckej činnosti sa preukazuje vykonaním dizertačnej
skúšky, spracovaním a obhajobou dizertačnej práce, publikáciami a ďalšími formami
prezentácie vlastnej vedeckej, výskumnej a vývojovej činnosti.
Článok 28
Formy štúdia
1. Štúdium v doktorandských študijných programoch je organizované v dennej a externej forme.
2. Zmena formy štúdia je považovaná za zmenu študijného programu, o ktorú môže doktorand
požiadať podľa § 70 ods. 1 písm. l) zákona.
3. Dekan môže povoliť zápis na štúdium študijného programu tretieho stupňa doktorandovi
v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore na vlastnej fakulte alebo na inej vysokej škole
alebo rovnakého študijného programu v inej forme štúdia na vlastnej fakulte.
4. Podmienkou povolenia zápisu pri zmene študijného programu je doručenie:
a) písomnej žiadosti študenta
aa) z inej vysokej školy, resp. z inej fakulty SPU do 15. augusta príslušného kalendárneho
roka,
ab) z vlastnej fakulty, zapísaného na štúdium rovnakého alebo príbuzného študijného
odboru, do 15. januára príslušného akademického roka, alebo do 15. augusta
príslušného akademického roka,
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ac) pri zmene formy štúdia na vlastnej fakulte termíny podávania žiadostí sa nestanovujú;
b) dokladu vydaného vysokou školou, na ktorej je študent v čase podania žiadosti zapísaný na
štúdium, ktorý obsahuje
ba) názov študijného programu,
bb) číslo a názov študijného odboru,
bc) výpis vykonaných skúšok, vysvedčenie z dizertačnej skúšky, pokiaľ bola vykonaná
(predmet, dátum vykonania skúšky, hodnotenie, kredity)
bd) zoznam publikovaných prác a iných hodnotených aktivít,
c) iných dokladov určených v študijnom poriadku fakulty.
Dekan rozhodne o žiadosti doktoranda o zápise na štúdium do 30 dní od doručenia všetkých
podkladov uvedených v ods. 4 písm. a), b), c) článku 28 tohto ŠP.
V prípade zápisu doktoranda v rovnakom študijnom programe v inej forme štúdia na vlastnej
fakulte študent doručuje podklady uvedené v ods. 4 písm. a), c) článku 28 tohto ŠP.
Dňom zápisu sa doktorand stáva študentom vysokej školy. Jeho predchádzajúce doktorandské
štúdium sa považuje za zanechané dňom, ktorý predchádza dňu zápisu. Dekan oznámi vysokej
škole, na ktorej študent zanechal štúdium, do troch pracovných dní od uskutočnenia zápisu,
meno doktoranda, názov študijného programu, na ktorý doktorandovi umožnila zápis a dátum
zápisu.
V prípade povolenia zápisu na vlastnej fakulte, sa za deň zanechania štúdia považuje deň,
ktorý predchádza zápisu v rovnakom študijnom programe v inej forme štúdia.
Článok 29
Dĺžka doktorandského štúdia

1. Štandardná dĺžka štúdia pre doktorandský študijný program:
a) v dennej forme štúdia je tri alebo štyri akademické roky; počet kreditov, ktorých dosiahnutie
je podmienkou riadneho skončenia štúdia, pre doktorandský študijný program v dennej forme
štúdia so štandardnou dĺžkou štúdia
1. tri akademické roky je 180 kreditov,
2. štyri akademické roky je 240 kreditov,
b) v externej forme štúdia je štyri alebo päť akademických rokov; počet kreditov, ktorých
dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia, pre doktorandský študijný program so
štandardnou dĺžkou štúdia
1. štyri akademické roky je 180 kreditov,
2. päť akademických rokov je 240 kreditov.
2. Štúdium podľa doktorandského študijného programu prebieha podľa individuálneho
študijného plánu pod vedením školiteľa. Podmienkou riadneho skončenia doktorandského
štúdia je vykonanie dizertačnej skúšky, ktorá patrí medzi štátne skúšky a obhajoba dizertačnej
práce. Dizertačná práca je záverečnou prácou (§ 51 ods. 3 zákona).
3. Štúdium podľa študijného programu nesmie presiahnuť jeho štandardnú dĺžku (§ 51 ods. 4
písm. h zákona) o viac ako dva roky.
Článok 30
Školiteľ
1. Funkciu školiteľov pre daný študijný program môžu vykonávať učitelia SPU a iní odborníci
po schválení vo Vedeckej rade SPU v prípade študijných programov SPU a vedeckej rady
fakulty v prípade uskutočňovania študijného programu na fakulte.
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2. Funkciu školiteľa pre témy vypísané nevysokoškolskou inštitúciou (§ 54 ods. 6 zákona), ktorá
získala právo zúčastňovať sa na uskutočňovaní študijného programu v študijnom odbore
podľa § 86 (externá vzdelávacia inštitúcia), môžu vykonávať školitelia schválení touto
inštitúciou. Externá vzdelávacia inštitúcia poskytne Vedeckej rade SPU v Nitre alebo fakulty
vedecko-pedagogické charakteristiky týchto školiteľov. Pravidlá na schvaľovanie školiteľov
sú súčasťou podkladov poskytovaných Akreditačnej komisii podľa § 82 ods. 5 v súvislosti s
posudzovaním spôsobilosti vysokej školy alebo externej vzdelávacej inštitúcie uskutočňovať
doktorandský študijný program [§ 82 ods. 2 písm. a) a b)].
3. Funkciu školiteľa pre študijné programy môžu vykonávať učitelia vysokej školy vo funkcii
profesora alebo docenta, na ktorej sa uskutočňuje doktorandské štúdium, a iní významní
odborníci z pracovísk SAV a iných výskumných inštitúcií schválení vedeckou radou fakulty,
resp. SPU.
4. Iní odborní pracovníci z externých vzdelávacích inštitúcií môžu byť schválení vo funkcii
školiteľa len s akademickou hodnosťou profesor, docent alebo po dosiahnutí vedeckého
kvalifikačného stupňa IIa alebo I.
5. Povinnosťou školiteľa je pravidelne prerokovávať a konzultovať s doktorandom všetky
náležitosti spojené s jeho doktorandským individuálnym študijným plánom. Školiteľ
zabezpečuje výročné zhodnotenie aktivít doktoranda na konci každého akademického roka na
predpísanom tlačive v UIS s jednoznačným vyjadrením pre ďalšie pokračovanie alebo
ukončenie štúdia.
6. V prípade riešenia špecifickej problematiky je možné ustanoviť pre doktorandské štúdium aj
školiteľa špecialistu. Uvedenú funkciu, po odsúhlasení odborovou komisiou, môžu vykonávať
aj významní pracovníci z výskumných inštitúcií, ako aj praxe, ktorí neboli schválení ako
školitelia. Menovanie zabezpečuje na návrh školiteľa dekan príslušnej fakulty.
7. Školiteľ špecialista sa podieľa na zabezpečovaní úloh spojených s odbornou prípravou
doktoranda na úrovni konzultácií a poskytnutí laboratórneho vybavenia na realizáciu
experimentov z danej oblasti, ktorá napomáha interdisciplinárnemu riešeniu stanovenej
problematiky.
8. V prípade, že sa doktorandské štúdium uskutočňuje v študijnom programe na viacerých
fakultách alebo v externej vzdelávacej inštitúcii, je doktorand zapísaný na fakulte, na ktorej je
školiteľ v pracovnom pomere na plný úväzok.
9. Vypisovanie tém na doktorandské štúdium zo strany školiteľa je možné len v prípade, že na
pracovisku sú vytvorené podmienky pre vedeckovýskumnú, vývojovú a experimentálnu
činnosť a plnenie ostatných, s doktorandským štúdiom spojených aktivít.

Článok 31
Témy dizertačných prác
1. Pred začatím prijímacieho konania na doktorandské štúdium vypisuje SPU alebo fakulta, ak sa
študijný program uskutočňuje na fakulte, témy dizertačných prác, o ktoré sa možno v rámci
prijímacieho konania uchádzať. Pre každú z vypísaných tém je určený školiteľ.
2. Písomné návrhy tém dizertačných prác predkladajú školitelia z SPU a schválení školitelia
z externých vedeckých inštitúcií, ktoré majú akreditáciu v spolupráci s fakultou SPU na
predpísaných formulároch.
3. Návrh témy dizertačnej práce pozostáva z týchto častí – stručný a výstižný názov témy
(v slovenskej a v anglickej verzii), meno a priezvisko školiteľa, prípadne aj meno a priezvisko
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školiteľa – špecialistu, odborné pracovisko, názov študijného programu, tézy riešenia
problematiky, zdôvodnenie potreby riešenia problematiky z vedeckého a spoločenského
hľadiska, požiadavky na uchádzačov.
Témy dizertačných prác pre príslušné študijné programy schvaľuje najskôr po prerokovaní
v odborovej komisii garant študijného programu/vedecká rada fakulty.
Schválené témy dizertačných prác sa zverejnia v informačnom systéme, na úradnej výveske,
na webovom sídle fakulty minimálne dva mesiace pred prijímacím konaním na doktorandské
štúdium.
SPU alebo fakulta, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, zaradí medzi vypísané
témy dizertačných prác aj témy spolu so školiteľmi zadané externou vzdelávacou inštitúciou;
spolu s vypísanou témou sa uvedie aj názov zadávajúcej externej vzdelávacej inštitúcie.
Externá vzdelávacia inštitúcia môže témy zverejniť aj samostatne.
Uchádzač o doktorandské štúdium sa prihlási na jednu z vypísaných tém.
Ak sa uchádzač prihlási na tému dizertačnej práce vypísanú externou vzdelávacou inštitúciou,
ktorá získala právo zúčastňovať sa na uskutočňovaní študijného programu, potom vykonáva
vedeckú časť doktorandského štúdia a s vysokou školou dohodnuté povinnosti študijnej časti
doktorandského štúdia v tejto externej vzdelávacej inštitúcii. SPU v takomto prípade uzatvára
s externou vzdelávacou inštitúciou individuálnu dohodu o doktorandskom štúdiu doktoranda
na predpísanom tlačive. V nej sa riešia študijno-právne a finančné otázky spojené s pôsobením
doktoranda v externej vzdelávacej inštitúcii.
Článok 32
Prijatie na štúdium

1. Prijatie na štúdium v doktorandskom študijnom programe sa uskutočňuje prijímacím konaním
v termínoch verejne vyhlásených spravidla raz, maximálne dva razy v priebehu akademického
roka. Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je vysokoškolské vzdelanie
druhého stupňa.
2. Termín konania prijímacej skúšky a jej formu určuje dekan. Pri prijímacej skúške komisia
u uchádzača zohľadňuje znalosti svetových jazykov, u zahraničných uchádzačov znalosti zo
slovenského a svetového jazyka, a z predmetov tvoriacich teoretický základ zvoleného
študijného programu a prezentácie téz k téme dizertačnej práce. Zohľadňujú sa aj aktivity vo
vedeckej činnosti študentov počas druhého stupňa štúdia.
3. Uchádzači k prihláške na štúdium prikladajú:
a) životopis,
b) doklad o riadnom ukončení druhého stupňa vysokoškolského vzdelania,
c) údaje o predchádzajúcom zamestnaní, prípadne o súčasnom zamestnaní; uchádzač o štúdium
v externej forme, ktorý vykonáva prácu vo verejnom záujme podľa osobitného predpisu
alebo je v štátnozamestnaneckom pomere alebo v služobnom pomere podľa osobitných
predpisov, k prihláške doloží aj potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru,
štátnozamestnaneckého pomeru alebo služobného pomeru v čase podania prihlášky na
štúdium,
d) zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác,
e) tézy k zvolenej téme,
f) ďalšie doklady uvedené v prihláške a podľa požiadavky príslušnej fakulty,
g) V prípade, že uchádzač o štúdium absolvoval predchádzajúci stupeň vzdelania v zahraničí,
je povinný predložiť úradne overené rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní vydané
uznanou vysokou školou v SR alebo MŠVVaŠ SR v zmysle zákona č. 422/2015 Z. z.
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4. O prijatí uchádzača na doktorandské štúdium rozhoduje dekan na základe výsledkov
prijímacieho pohovoru vykonaného pred prijímacou komisiou. Každý uchádzač
o doktorandské štúdium musí absolvovať prijímaciu skúšku. Termín zápisu na doktorandské
štúdium určí dekan.
5. Ak si uchádzač o doktorandské štúdium vyberie tému dizertačnej práce vypísanú externou
vzdelávacou inštitúciou, musí s jeho prijatím na doktorandské štúdium súhlasiť aj externá
vzdelávacia inštitúcia. Prijímacia skúška (§ 57 ods. 3 zákona) sa koná pred komisiou, v ktorej
sú zastúpení členovia z vysokej školy a členovia určení štatutárnym orgánom externej
vzdelávacej inštitúcie. Členov z vysokej školy určuje pre študijné programy uskutočňované na
fakulte dekan, pre študijné programy, ktoré sa neuskutočňujú na fakulte, rektor. Prijímacia
skúška sa po dohode vysokej školy alebo fakulty s externou vzdelávacou inštitúciou môže
konať na pôde externej vzdelávacej inštitúcie za účasti zástupcov vysokej školy.
6. Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania sa musí vyhotoviť písomne do 30 dní od
overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium.
7. Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na doktorandské štúdium, môže podať žiadosť
o preskúmanie tohto rozhodnutia orgánu, ktorý rozhodnutie vydal, v lehote do 8 dní odo dňa
jeho doručenia.
Článok 33
Organizácia doktorandského štúdia
1. Obsahovú časť štúdia v doktorandskom študijnom programe určuje školiteľ vo forme
individuálneho študijného plánu. Individuálny študijný plán vypracuje doktorand a školiteľ v
UIS do 1 mesiaca po nástupe na štúdium špecificky k téme dizertačnej práce a schvaľuje ho
odborová komisia alebo spoločná odborová komisia.
2. Doktorandský študijný program pozostáva zo študijnej a vedeckej časti, ktoré sú
rozpracované v individuálnom študijnom pláne doktoranda obsahujúcom kvantifikáciu úloh.
Podmienkou postupu do ďalšej časti štúdia je získanie predpísaného počtu kreditov v súlade
s akreditačným spisom v danom akademickom roku.
3. Ak sa doktorand prihlási na tému dizertačnej práce vypísanú externou vzdelávacou
inštitúciou, vykonáva vedeckú časť doktorandského štúdia v tejto externej vzdelávacej
inštitúcii. Študijnú časť doktorandského štúdia vykonáva na fakulte SPU. Fakulta uzatvára s
externou vzdelávacou inštitúciou individuálnu dohodu o doktorandskom štúdiu doktoranda.
4. Vo všetkých formách doktorandského štúdia sa uplatňuje kreditový systém. Jednotkou
pracovného zaťaženia doktoranda je kredit. Na riadne skončenie štúdia v doktorandskom
študijnom programe v dennej forme štúdia pri trojročnom študijnom programe a v externej
forme štúdia pri štvorročnom študijnom programe je potrebné získať minimálne 180 kreditov,
z toho v študijnej časti minimálne 60 a vo vedeckej časti minimálne 120. Na riadne skončenie
štúdia v doktorandskom študijnom programe v dennej forme štúdia pri štvorročnom študijnom
programe a v externej forme štúdia pri päťročnom študijnom programe je potrebné získať 240
kreditov, z toho v študijnej časti minimálne 80 kreditov a vo vedeckej časti minimálne 160
kreditov.
5. Súčasťou doktorandského programu je aj štúdium na iných vysokých školách, vedeckých
pracoviskách a ostatných inštitúciách, v SR a v zahraničných.
6. Ak doktorand absolvoval časť štúdia na inom pracovisku, kredity získané na inom pracovisku
sa započítavajú v plnom rozsahu, ak bol doktorand na toto pracovisko vyslaný v súlade so
svojím študijným plánom.
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7. Študijná časť predstavuje 1/3 rozsahu študijného programu. Sústreďuje sa na získanie
hlbokých teoretických poznatkov z danej problematiky. Povinné a voliteľné predmety sú
predpísané študentovi na základe požiadaviek pre profil absolventa študijného programu
a vyberá si ich v súlade s témou dizertačnej práce a po dohode so školiteľom.
8. Absolvovanie predmetu pozostáva najmä z prednášok, seminárov, konzultácií a samostatnej
práce doktoranda.
9. Vedecká časť predstavuje 2/3 študijného programu. Realizuje sa systematicky samostatnou
a tímovou výskumnou činnosťou na tému dizertačnej práce. Neoddeliteľnou súčasťou štúdia
je aj aktívna účasť študenta na odborných a vedeckých podujatiach a jeho publikačná činnosť.
10. Súčasťou študijného plánu je metodika dizertačnej práce. Metodika, ktorú spracuje doktorand
v spolupráci so školiteľom do troch mesiacov po nástupe na štúdium, obsahuje súčasný stav
v riešení danej problematiky, základné vedecké, spoločenské a realizačné ciele,
materiál, metódy práce a predpokladané prínosy pre rozvoj vedy a praxe a časový
harmonogram experimentálnej činnosti.
11. Súčasťou doktorandského štúdia v dennej forme je aj vykonávanie pedagogickej činnosti
alebo inej odbornej činnosti súvisiacej s pedagogickou činnosťou v rozsahu najviac štyroch
hodín týždenne v priemere za akademický rok, v ktorom prebieha výučba.
Článok 34
Dizertačná skúška
1. Dizertačná skúška je štátnou skúškou a vzťahujú sa na ňu podmienky § 63 zákona.
2. Doktorand je povinný dizertačnú skúšku vykonať do:
a) 18, resp. 24 mesiacov v závislosti od štandardnej dĺžky študijného programu v dennej forme
štúdia. V prípade prerušenia štúdia sa termín vykonania dizertačnej skúšky predlžuje
o prerušené obdobie doktorandského štúdia,
b) 24, resp. 36 mesiacov v závislosti od štandardnej dĺžky študijného programu v externej
forme štúdia po nástupe na doktorandské štúdium.

3.

4.

5.
6.

Vykonanie dizertačnej skúšky v dennej a externej forme po tomto termíne je možné len
v odôvodnených prípadoch na základe písomnej žiadosti doktoranda s vyjadrením stanoviska
školiteľa a predsedu odborovej alebo spoločnej odborovej komisie a so súhlasom dekana.
Dizertačnú skúšku organizuje predseda odborovej komisie pre akreditovaný študijný program,
a to predložením návrhu na vykonanie dizertačnej skúšky dekanovi, ktorý obsahuje stanovisko
k plneniu individuálneho študijného plánu doktoranda, návrh oponenta, návrh najmenej
piatich členov skúšobnej komisie a termín konania dizertačnej skúšky.
Podmienkou pre vykonanie dizertačnej skúšky zo strany doktoranda je predloženie písomnej
žiadosti na predpísanom formulári, téz k písomnej práci pre členov skúšobnej komisie
a písomnej práce k dizertačnej skúške. Písomná práca pozostáva z týchto častí:
 prehľad o súčasnom stave riešenej problematiky,
 cieľ práce,
 metodika práce a metódy skúmania,
 priebežné výsledky a diskusia,
 zoznam použitej literatúry.
Na písomnú prácu k dizertačnej skúške sa vyžaduje vypracovanie aspoň jedného recenzného
posudku oponentom, ktorý je menovaný dekanom.
Právo skúšať na štátnej dizertačnej skúške majú iba vysokoškolskí učitelia pôsobiaci vo
funkciách profesorov a docentov (§ 75 ods. 1 zákona) a ďalší odborníci schválení príslušnou
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vedeckou radou [§ 12 ods. 1 písm. d) zákona]. Dizertačná skúška sa vykonáva pred najmenej
päťčlennou komisiou, ktorú tvoria členovia odborovej komisie alebo významní odborníci
z príbuzných študijných odborov z vysokých škôl a výskumných pracovísk. Školiteľ je
prítomný, ale nerozhoduje o výsledku dizertačnej skúšky.
7. Ak sa doktorand prihlásil na tému dizertačnej práce vypísanú externou vzdelávacou
inštitúciou (§ 54 ods. 12 zákona), dizertačná skúška sa koná pred komisiou, v ktorej sú paritne
zastúpení členovia z vysokej školy určení podľa § 63 ods. 4 zákona a členovia určení externou
vzdelávacou inštitúciou. Komisia musí mať najmenej päť členov. Dizertačná skúška
pozostáva z obhajoby písomnej práce k dizertačnej skúške a vedeckej rozpravy k riešenej
problematike.
8. Skúšobná komisia na neverejnom zasadnutí zhodnotí výsledok dizertačnej skúšky a rozhodne
verejným hlasovaním o celkovom výsledku dizertačnej skúšky väčšinou hlasov prítomných
členov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. Hodnotenie známkou sa uskutočňuje
podľa klasifikačnej stupnice ECTS: A (1), B (1,5), C (2), D (2,5), E (3), FX.
9. Predseda komisie v závere zhodnotí preukázané aktivity a znalosti doktoranda a odovzdá
doktorandovi vysvedčenie o absolvovaní dizertačnej skúšky.
10. V prípade, že doktorand na dizertačnej skúške bol hodnotený nedostatočne – klasifikácia FX,
je možné dizertačnú skúšku opakovať najskôr po dvoch mesiacoch. Po opakovanom
hodnotení dizertačnej skúšky „nedostatočne - FX“ dekan vylúči študenta z ďalšieho štúdia.
11. Ak sa doktorand nemôže zúčastniť v určenom termíne na dizertačnej skúške, vopred sa
ospravedlní predsedovi skúšobnej komisie, ktorý určí náhradný termín jej konania. Ak sa
doktorand nezúčastní na dizertačnej skúške bez vážneho dôvodu, má to rovnaké dôsledky ako
keby na dizertačnej skúške neprospel. Rovnaké dôsledky má aj odstúpenie od dizertačnej
skúšky.
12. Platnosť dizertačnej skúšky je určená štandardnou dĺžkou štúdia predĺženou maximálne o dva
roky.
Článok 35
Odborové alebo spoločné odborové komisie
Činnosť odborových komisií sa riadi smernicou rektora „Zriaďovanie, menovanie členov a činnosť
odborových komisií doktorandského štúdia na SPU v Nitre“.
Článok 36
Autoreferát dizertačnej práce
1. K obhajobe dizertačnej práce predkladá doktorand aj autoreferát, ktorý je stručným zhrnutím
základných výsledkov dizertačnej práce, vymedzenia jej prínosu a údajov o jej ohlase.
2. Autoreferát je spracovaný a vytlačený vo formáte A5 v rozsahu najviac 24 strán v počte 20
výtlačkov, pričom jeho štruktúra je daná štruktúrou záverečnej práce a formálne náležitosti
smernicou o záverečných a habilitačných prácach.
3. Autoreferát sa predkladá v slovenskom jazyku so súhrnom v anglickom jazyku. Po
odsúhlasení dekanom môže byť autoreferát spracovaný aj v inom svetovom jazyku a súhrn
v slovenskom jazyku.
4. Súčasťou autoreferátu je zoznam všetkých publikovaných prác doktoranda, ktoré majú vzťah
ku skúmanej problematike, ako aj ohlasy na ne s uvedením presných bibliografických údajov.
Článok 37

35

Obhajoba dizertačnej práce
1. Dizertačnú prácu študent predkladá v štyroch identických vyhotoveniach v slovenskom
jazyku alebo s predchádzajúcim písomným súhlasom dekana a predsedu odborovej komisie,
v jednom zo svetových jazykov, pričom najmenej 10 % rozsahu práce musí byť napísaného
v slovenskom jazyku ako súhrn práce. Po obhajobe sa jeden výtlačok práce poskytuje
Slovenskej poľnohospodárskej knižnici pri SPU v Nitre.
2. Pri spracovaní dizertačnej práce treba rešpektovať základnú štruktúru pôvodnej vedeckej
práce podľa platnej smernice na vypracovanie záverečných prác, ktorá je zverejnená na
webovom sídle SPU a v UIS-e.
3. V zmysle § 63 ods. 7 až 9 zákona, je doktorand v dennej i externej forme štúdia povinný
odovzdať svoju dizertačnú prácu do Centrálneho registra záverečných, rigoróznych
a habilitačných prác (CRZP) pre účely kontroly originality, registrovania, uchovávania
a sprístupňovania.
4. Pri ďalšom postupe posudzovania a rozhodovania o dizertačnej práci doktoranda platí
Metodické usmernenie MŠVVaŠ SR č.56/2011 s platnosťou od 1. 9. 2011 a nadväzujúca
Smernica SPU č. 36/2013 o záverečných a habilitačných prácach.
5. Prípravu obhajoby dizertačnej práce organizuje školiace pracovisko po splnení týchto
podmienok doktorandom:
a) úspešné absolvovanie dizertačnej skúšky,
b) výstup kategórie A, resp. B definovaný podľa oblastí výskumu v materiáli „Kritériá na
hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci
komplexnej akreditácie činností VŠ“,
c) predloženie žiadosti na predpísanom tlačive v UIS o obhajobu dizertačnej práce potvrdenú
školiteľom, predsedom odborovej komisie a dekanom,
d) posudok základného pracoviska v podobe zápisu z katedrovej obhajoby práce.
6. Podľa § 63 ods. 4 a 6 zákona a čl. 35 tohto študijného poriadku, dekan na návrh odborovej
alebo spoločnej odborovej komisie a splnenia všetkých požadovaných náležitostí, vymenuje
troch oponentov a komisiu pre obhajobu dizertačnej práce v počte najmenej päť členov a
predsedu. Oponenti sú členmi komisie a majú hlasovacie právo. Školiteľ sa zúčastňuje
obhajoby, nie je členom komisie a nemá hlasovacie právo.
7. Obhajobu dizertačnej práce organizuje školiace pracovisko po splnení týchto podmienok:
a) predloženie posudkov všetkých troch oponentov. V prípade negatívnych posudkov sa
vyžaduje prítomnosť príslušného oponenta na obhajobe dizertačnej práce,
b) vymenovanie členov komisie pre obhajoby dizertačnej práce. Je žiaduce, aby aspoň jeden
člen komisie bol z inej vysokej školy, prednostne zo zahraničia,
c) prítomnosť dvojtretinovej väčšiny členov komisie a minimálne dvoch oponentov na
obhajobe.
8. Obhajobu dizertačnej práce vedie predseda komisie. Jej priebeh je spravidla nasledovný –
otvorenie, predstavenie kandidáta, stručná prezentácia cieľov a dosiahnutých výsledkov práce
doktorandom, zhodnotenie plnenia individuálneho študijného plánu doktoranda školiteľom vo
forme posudku, prezentácia recenzných posudkov, stanovisko doktoranda na pripomienky
recenzentov, diskusia, neverejné zasadnutie komisie, záver – vyhlásenie výsledku. Obhajoba
dizertačnej práce je verejná.
9. Predsedom poverení členovia komisie vyhotovujú písomný záznam z priebehu obhajoby,
z hlasovania členov komisie o výsledku obhajoby.
10. Výsledok obhajoby je platný na základe tajného hlasovania a rozhodnutia väčšiny prítomných
členov komisie.
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11. SPU môže uzatvoriť dohodu o spoločných obhajobách dizertačných prác v akreditovaných
doktorandských študijných programoch so zahraničnou vysokou školou, ak to umožňujú
právne predpisy štátu, na ktorého území pôsobí zahraničná vysoká škola.
12. Obhajoba dizertačnej práce doktoranda vysokej školy, ktorá sídli na území Slovenskej
republiky, a ktorá má uzavretú dohodu o spoločných obhajobách dizertačných prác so
zahraničnou vysokou školou, sa môže uskutočniť na zahraničnej vysokej škole pred komisiou
na obhajobu dizertačnej práce, v ktorej sú paritne zastúpení členovia zo slovenskej strany
určení podľa § 54 ods. 20 zákona a členovia určení zahraničnou vysokou školou.
13. Obhajoba dizertačnej práce doktoranda zahraničnej vysokej školy v Slovenskej republike sa
uskutočňuje rovnakým spôsobom.
14. Obhajobou dizertačnej práce sa doktorandské štúdium končí.
Článok 38
Prerušenie doktorandského štúdia
Štúdium v doktorandskom študijnom programe možno prerušiť najviac trikrát, najmä z vážnych
osobných dôvodov, alebo z dôvodov hodných zreteľa v súhrnnej dĺžke dvoch rokov bez
vyplácania štipendia. Výnimku tvorí materská a rodičovská dovolenka a zdravotné dôvody
doktoranda. Študentka, ktorú lekár vypíše na materskú dovolenku, je povinná týmto dňom
prerušiť štúdium. O žiadosti prerušenia štúdia po vyjadrení školiteľa rozhoduje dekan.
Článok 39
Zdravotné a sociálne poistenie
1. Štát je platiteľom poistného na zdravotné účely študenta doktorandského študijného programu
v dennej forme štúdia, ak celková dĺžka jeho doktorandského štúdia neprekročila štandardnú
dĺžku štúdia pre doktorandský študijný program v dennej forme a nezískal už vysokoškolské
vzdelanie tretieho stupňa alebo nedovŕšil vek 30 rokov.
2. Na účely sociálneho poistenia sa doktorand dennej formy štúdia považuje za dobrovoľne
nemocensky poistenú osobu.
Článok 40
Štipendiá doktorandov
1. Študent doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia s trvalým pobytom
v členskom štáte Európskej únie mimo územia Slovenskej republiky alebo štátov, ktoré sú
zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej
konfederácie (ďalej len „členské štáty“), má počas trvania štandardnej dĺžky štúdia študijného
programu, na ktorý bol prijatý, ak už nezískal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa, nárok
na štipendium:
a) do vykonania dizertačnej skúšky najmenej vo výške 9. platovej triedy a 1. platového stupňa
podľa osobitného predpisu1,
b) po vykonaní dizertačnej skúšky najmenej vo výške 10. platovej triedy a 1. platového stupňa
podľa osobitného predpisu1,
c) možnosti získania mimoriadneho štipendia pre doktorandov z vlastných zdrojov univerzity
sú predmetom Štipendijného poriadku SPU.
1

Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
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2. Externá vzdelávacia inštitúcia poskytuje štipendiá z finančných zdrojov vyčlenených na tento
účel vo svojom rozpočte.
Článok 41
Doklad o udelení akademického titulu
1. Doklady o absolvovaní štúdia študijného programu v študijnom odbore sú:
a) diplom – podpísaný rektorom univerzity a dekanom fakulty,
b) vysvedčenie o štátnej skúške – podpísané dekanom a predsedom odborovej komisie,
c) dodatok k diplomu – podpísaný rektorom a dekanom fakulty.
2. Absolventom doktorandského štúdia sa udeľuje akademický titul „philosophiae doctor“,
(v skratke „PhD.“) podľa § 54 ods. 15 zákona.
3. Diplomy sa absolventom doktorandského štúdia spravidla odovzdajú na slávnostnej promócii
do 45 dní od riadneho skončenia štúdia okrem prípadov, ak absolvent súhlasí s neskorším
vydaním týchto dokladov.
4. Doklad o udelení akademického titulu na základe úspešného výsledku obhajoby dizertačnej
práce pred komisiou na obhajobu dizertačnej práce, vydaný zahraničnou vysokou školou, sa
uznáva v Slovenskej republike v zmysle platných predpisov.
Článok 42
Finančné zabezpečenie experimentálnej činnosti doktorandského štúdia
1. Náklady spojené s realizáciou experimentálnej činnosti doktorandského štúdia na fakultách
SPU je možné riešiť z nasledujúcich zdrojov:
a) z pridelených grantových prostriedkov na riešenie výskumných projektov v rámci domácich
grantových prostriedkov a z iných dotačných finančných zdrojov,
b) z pridelených grantových prostriedkov na riešenie výskumných projektov zo zahraničných
agentúr,
c) zo získaných finančných prostriedkov na riešenie výskumných projektov v rámci kooperácie
alebo hospodárskej činnosti,
d) z finančných prostriedkov získaných na riešenie danej problematiky na základe zmluvy so
zadávateľskou organizáciou.
Článok 43
Zahraniční doktorandi
1. Doktorandské štúdium na SPU môžu absolvovať aj zahraniční študenti, pre ktorých platí
v plnom rozsahu tento študijný poriadok.
2. Doktorandské štúdium je možné absolvovať v rámci medzivládnej dohody s poskytovaním
štipendií v zmysle dohovoru medzi štátmi, resp. ako samoplatcovia.
3. Na zahraničných doktorandov sa vzťahuje aj článok 16 Štatútu SPU.

Článok 44
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Skončenie doktorandského štúdia
1. Štúdium sa riadne skončí absolvovaním štúdia podľa príslušného študijného programu. Dňom
skončenia štúdia je deň, keď je splnená posledná z podmienok predpísaných na riadne
skončenie štúdia daného študijného programu, t. j. obhajobou dizertačnej práce. Týmto dňom
je doktorand vyradený z evidencie doktorandského štúdia.
2. Iné skončenie štúdia v priebehu riadneho študijného obdobia schvaľuje dekan na základe
vlastnej žiadosti doktoranda s vyjadrením školiteľa.
3. Doktorandské štúdium sa okrem riadneho skončenia štúdia môže skončiť
a) zanechaním štúdia,
b) neskončením štúdia v termíne určenom podľa § 65 ods. 2 zákona,
c) vylúčením zo štúdia pre nesplnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú zo študijného programu a
zo študijného poriadku vysokej školy,
d) vylúčením zo štúdia podľa § 72 ods. 2 písm. c) zákona,
e) zrušením študijného programu podľa § 87 ods. 2 zákona, ak študent neprijme ponuku
vysokej školy pokračovať v štúdiu iného študijného programu,
f) smrťou študenta.
Časť štvrtá
Spoločné ustanovenia
Článok 45
Práva a povinnosti študenta
1. Študent SPU má tieto práva:
a) študovať študijný program, na ktorý bol prijatý,
b) vytvoriť si študijný plán podľa pravidiel študijného programu a Študijného poriadku SPU
(fakulty),
c) zapísať sa do ďalšej časti študijného programu, ak splnil povinnosti určené študijným
programom alebo študijným poriadkom,
d) pri rešpektovaní časových a kapacitných obmedzení daných študijným poriadkom
a študijným programom zvoliť si tempo štúdia, poradie absolvovania jednotiek študijného
programu pri zachovaní predpísanej nadväznosti a zvoliť si učiteľa pri predmete
vyučovanom viacerými učiteľmi,
e) v rámci svojho vysokoškolského štúdia uchádzať sa aj o štúdium na inej fakulte, vysokej
škole a univerzite v SR alebo v zahraničí,
f) používať zariadenia SPU v súlade s pravidlami určenými SPU a fakultou,
g) mať zastúpenie v samosprávnych orgánoch SPU (fakulty),
h) zúčastňovať sa na vedeckej, výskumnej a ďalšej tvorivej činnosti univerzity a fakulty,
i) aspoň raz ročne mať možnosť formou anonymného dotazníka vyjadriť sa o kvalite výučby
a o učiteľoch,
j) slobodne, primeranou formou, uplatňovať názory a pripomienky k vzdelávaniu na fakulte
(SPU),
k) voliť akademické samosprávne orgány,
l) na rôzne filozofické názory a náboženské vyznania,
m) využívať a uplatňovať akademické slobody v súlade so zásadami demokracie, humanity
a s Právnym poriadkom SR,
n) na informačné a poradenské služby súvisiace so štúdiom a s možnosťou uplatnenia
absolventov študijných programov v praxi,
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o) ak sa na študenta vzťahuje povinnosť uhradiť školné podľa § 92 ods. 5 zákona, je študent
povinný rozhodnúť sa, v ktorom študijnom programe bude v príslušnom akademickom roku
študovať bezplatne, ak má na bezplatné štúdium nárok,
p) za podmienok určených študijným poriadkom zmeniť študijný program v rámci toho istého
študijného odboru alebo príbuzného študijného odboru.
2. Povinnosti študenta SPU sú:
a) dodržiavať Štatút SPU a fakulty a Študijný poriadok SPU a fakulty a relevantné vnútorné
predpisy,
b) plniť si študijné povinnosti v súlade so svojím študijným programom,
c) uhrádzať školné a poplatky, ak tieto sú v súlade s platnými zákonmi a internými predpismi
SPU, spojené so štúdiom výlučne a priamo SPU, a pravdivo uviesť skutočnosti rozhodujúce
na ich určenie,
d) oznámiť SPU alebo fakulte, ak je zapísaný na študijný program uskutočňovaný na fakulte,
adresu určenú na doručovanie písomností,
e) osobne sa dostaviť na písomné predvolanie dekana fakulty alebo rektora SPU, alebo nimi
povereného zamestnanca univerzity na prerokovanie otázok týkajúcich sa priebehu alebo
skončenia jeho štúdia, alebo súvisiacich s jeho právami a povinnosťami,
f) chrániť a hospodárne využívať majetok, prostriedky a služby SPU, dodržiavať pravidlá
občianskeho spolunažívania, plniť si svoje občianske povinnosti na SPU aj mimo nej,
g) chrániť svoje zdravie a zdravie iných, starať sa o tvorbu a ochranu životného i pracovného
prostredia,
h) písomne oznámiť SPU najneskôr do 30. septembra príslušného akademického roka svoje
rozhodnutie podľa bodu 1 písm. o) tohto článku.
Článok 46
Register študentov
1. SPU vedie register študentov, ktorý slúži na evidenciu študentov a na štatistické a rozpočtové
účely.
2. V registri študentov sú zaznamenané údaje o jednotlivých študentoch v štruktúre podľa § 73
ods. 3 zákona.
3. Údaje v registri študentov môžu spracovávať len osobitne poverení pracovníci SPU.
Článok 47
Archivovanie študijnej dokumentácie
SPU archivuje študijnú dokumentáciu študenta (dokumentáciu prijímacieho konania,
dokumentáciu o zápise na štúdium a zápisoch do ďalšej časti štúdia, výpis výsledkov štúdia,
kópie dokladov o absolvovaní štúdia a dokumentáciu rozhodovania o jeho akademických
právach a povinnostiach) v súlade s Registratúrnym poriadkom SPU.
Článok 48
Prechodné ustanovenia
1. Študenti, ktorí začali štúdium študijných programov pred akademickým rokom 2015/2016, na
riadne skončenie štúdia musia splniť podmienky podľa študijných plánov akreditačných
spisov, na ktoré boli prijatí, vrátane charakteristiky predmetov a štandardnej dĺžky štúdia.
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2. Študenti, ktorí boli po ukončení komplexnej akreditácie činností SPU dňa 11. 11. 2015
preradení na novoakreditované študijné programy, dokončia štúdium v zmysle študijných
plánov akreditačných spisov, vrátane charakteristiky predmetov a štandardnej dĺžky štúdia.

1.
2.
3.
4.

Článok 49
Záverečné ustanovenia
Tento študijný poriadok bol schválený Akademickým senátom SPU dňa 24. 06. 2013.
Dodatok č. 1 bol schválený AS SPU dňa 08. 07. 2015.
Dodatok č. 2 bol schválený AS SPU dňa 24. 02. 2016.
Dodatok č. 3 bol schválený AS SPU dňa 11. 05. 2016.

doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.
predsedníčka AS SPU v Nitre

Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
rektor SPU v Nitre
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Disciplinárny poriadok
Slovenskej poľnohospodárskej univerzity
v Nitre

Článok 1
Rozsah platnosti
1. Disciplinárny poriadok Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre je vnútorným
predpisom univerzity (ďalej len „SPU“) a v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon“).
2. Disciplinárny poriadok upravuje disciplinárne konanie študentov študujúcich na všetkých
stupňoch vo všetkých formách štúdia, ktoré uskutočňuje SPU alebo niektorá z jej fakúlt.
Disciplinárne konanie sa viaže na porušenie právnych predpisov, alebo vnútorných predpisov
univerzity alebo jej súčastí, alebo verejného poriadku.
3. Disciplinárna komisia SPU prerokúva disciplinárne priestupky tých študentov verejnej
vysokej školy, ktorí nie sú zapísaní na žiadnom študijnom programe uskutočňovanom na
fakulte, a predkladá návrh na rozhodnutie rektorovi.
4. Počet členov disciplinárnej komisie je nepárny. Členov disciplinárnej komisie SPU, ako aj jej
predsedu vymenúva z členov jej akademickej obce po schválení akademickým senátom SPU
rektor. Polovicu členov tejto komisie tvoria študenti.
5. Činnosť disciplinárnej komisie SPU sa riadi rokovacím poriadkom disciplinárnej komisie
SPU.
Článok 2
Povinnosti študentov
1. Povinnosti študentov SPU vyplývajú z ustanovení zákona, Štatútu SPU, Študijného poriadku
SPU a ďalších príslušných vnútorných predpisov fakulty.
2. Tento disciplinárny poriadok sa vzťahuje aj na porušenie povinností stanovených domovým
poriadkom v ŠDJ.
Článok 3
Priestupky zakladajúce disciplinárne konanie
1. Nezaplatenie školného a poplatkov spojených so štúdiom v termíne stanovenom fakultou.
2. Podvádzanie na skúške opisovaním, falšovanie úradných dokladov o štúdiu (index, resp. iné
zápisy o skúškach, kredity a iné).
3. Plagiátorstvo.
4. Hanobenie akademických funkcionárov SPU alebo jej fakúlt, predsedov senátov, učiteľov,
zamestnancov SPU, resp. vlastných kolegov.
5. Preukázateľné poškodenie dobrého mena SPU.
6. Úmyselné poškodenie majetku vo vlastníctve SPU.
7. Odsúdenie najmenej na podmienečný alebo peňažný trest pre trestný čin.
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8. Závažné ohrozenie mravnosti na akademickej pôde (šírenie pornografie, požívanie toxických
a psychotropných látok, šikanovanie, rasová neznášanlivosť a pod.).
9. Požívanie alkoholických nápojov na akademickej pôde.
10. Závažné porušenie pravidiel a pokynov pre prácu v počítačovej sieti a v počítačových
cvičebniach.
11. Iné nevhodné konanie študenta v kompetentných študentských orgánoch posúdené ako
priestupok zakladajúci disciplinárne konanie (napr. úmyselné uvedenie nepravdivých údajov,
a s tým spojené finančné obohacovanie).
Článok 4
Disciplinárne opatrenia
1. Za porušenie povinností podľa zákona, príslušných vnútorných predpisov SPU alebo fakúlt, za
priestupky zakladajúce disciplinárne konanie a za porušenie občianskych povinností možno
študentovi uložiť niektoré z disciplinárnych opatrení podľa tohto disciplinárneho poriadku.
Disciplinárnym opatrením môže byť:
a) pokarhanie,
b) podmienečné vylúčenie zo štúdia s určením lehoty a podmienok, pri dodržaní ktorých
bude podmienečné vylúčenie zo štúdia zrušené,
c) vylúčenie zo štúdia (za zvlášť závažný priestupok).
2. Za zvlášť závažný priestupok sa považuje najmä opakovaný priestupok podľa článku 3 ods.
1 až 6 a ods. 8 až 11 alebo právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin.
Článok 5
Záverečné ustanovenia
1. Disciplinárny poriadok bol schválený v zmysle § 9 ods.1 písm. b) zákona Akademickým
senátom SPU dňa 24. 06. 2013 a ruší Disciplinárny poriadok SPU č. 10/2011 zo dňa
08. 06. 2011.
2. Disciplinárny poriadok nadobúda platnosť dňom schválenia Akademickým senátom SPU
a účinnosť dňom 01. 09. 2013.

doc. Ing. Ján Weis, CSc.
predseda AS SPU

Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
rektor SPU
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SMERNICA FAPZ PRE PRÍPRAVU MOBILITY, JEJ REALIZÁCIU A UZNÁVANIE
KREDITOV
1. Študent má právo uchádzať sa o absolvovanie časti svojho štúdia (ďalej len „mobilita“) na zahraničnej
partnerskej inštitúcii (ďalej len „inštitúcia“. Takouto inštitúciou sa rozumie vzdelávacie a výskumné
pracovisko, s ktorým má SPU bilaterálne a multilaterálne dohody (zmluvy), na základe ktorých možno
štúdium realizovať. Štúdium sa môže uskutočniť aj na zahraničnom pracovisku, ktoré nemá zmluvnú
dohodu s SPU.
2. Za mobilitu študenta (všetkých foriem a stupňov štúdia) sa považuje jeho štúdium v zahraničí, obyčajne
na základe dohody o štúdiu – LEARNING AGREEMENT (LA).
3. Podmienkou realizácie mobility študenta na partnerskom pracovisku je trojstranná dohoda medzi
vysielajúcou inštitúciou, prijímajúcou inštitúciou a vysielaným študentom. Podmienkou realizácie
mobility študenta na pracovisku inom než partnerskom je obojstranný súhlas vysielajúcej a prijímajúcej
organizácie. V prípade mobility študenta doktorandského štúdia je potrebný aj súhlas školiteľa.
4. Dohoda musí obsahovať minimálne nasledujúce náležitosti:
akademický rok realizácie mobility a študijný odbor
meno študenta
názov vysielajúcej inštitúcie a krajiny (SPU, príslušná fakulta, Slovenská republika)
názov prijímajúcej inštitúcie a krajiny
plán študijnej mobility (kód predmetu podľa informačného katalógu, názov predmetu podľa
informačného katalógu, počet ECTS kreditov za predmet)
podpis študenta a dátum
za vysielajúcu inštitúciu (SPU): meno a podpis fakultného koordinátora mobility, dátum
meno a podpis dekana fakulty, dátum
meno a podpis inštitucionálneho koordinátora mobility, dátum
Vyššie uvedené platí aj pri zmenách v schválenej mobilite.
5. Dohoda sa pripravuje na základe žiadosti študenta o mobilitu (ďalej len „žiadosť“). Žiadosť študent
konzultuje s fakultným koordinátorom mobility a s prodekanom pre vzdelávanie, študent
doktorandského štúdia aj so školiteľom. Plánovaný rozsah štúdia v kreditovom vyjadrení má byť
v rozsahu počtu kreditov za príslušné obdobie štúdia na domácej fakulte (30 kreditov za semester).
Výber študenta sa uskutoční výberovým konaním pred komisiou, ktorá posudzuje vyššie uvedené
podklady a predpoklady študenta pre úspešné absolvovanie mobility. Súhlas na uskutočnenie mobility
vydáva s definitívnou platnosťou dekan fakulty.
6. Schválený návrh dohody spolu so žiadosťou o štúdiu na partnerskej inštitúcii (Student application form)
odstúpi SPU prijímajúcej inštitúcii, ktorá dohodu potvrdí s uvedením časového obdobia realizácie
mobility (ak nie je dohodnutý iný postup). Pri mobilite na inej než partnerskej inštitúcii vysielajúca
inštitúcia udeľuje súhlas so žiadosťou na základe súhlasu prijímajúcej inštitúcie a akceptácie
navrhnutého študijného plánu študenta prijímajúcou inštitúciou (ak nie je dohodnutý iný postup).
7. Akékoľvek zmeny v dohode sa riešia zmenami k dohode, odsúhlasenými všetkými zmluvnými stranami.
8. Študent po návrate z mobility predloží výpis o dosiahnutých študijných výsledkoch (Transcript of
records, ToR) na dekanát príslušnej fakulty, ktorý predmety absolvované v súlade s dohodou
automaticky uzná s počtom kreditov získaných v zahraničí. Obdobný postup uznania kreditov platí
v prípade mobility na inej než partnerskej inštitúcii. Kredity sa započítavajú za aktuálny akademický rok,
v ktorom sa mobilita realizovala. O zaradení absolvovaných predmetov do štruktúry povinných, povinne
voliteľných a výberových predmetov rozhoduje dekan fakulty na základe návrhu prodekana pre
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vzdelávanie, prípadne garanta študijného programu. Výpis o výsledkoch štúdia sa stáva súčasťou
dokumentácie študenta na študijnom oddelení dekanátu fakulty.
9. Ak študent po návrate z mobility získa požadovaný počet kreditov za akademický rok, avšak nie
v požadovanej štruktúre, v nasledujúcom akademickom roku si zapíše chýbajúce povinné, povinne
voliteľné, resp. výberové predmety.
10. Ak študent po návrate z mobility nezíska požadovaný počet kreditov za akademický rok, postupuje sa
v zmysle Študijného poriadku SPU v Nitre.
11. Plnenie vedeckej časti študijného plánu doktorandského štúdia v zahraničí a uznávanie kreditov sa
realizuje v zmysle schváleného individuálneho študijného plánu študenta a v zmysle navrhnutého
programu, konzultovaného so školiteľom a odsúhlaseného prijímajúcou inštitúciou.
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REALIZÁCIA ODBORNEJ A DIPLOMOVEJ PRAXE ŠTUDENTOV NA FAPZ
A) Odborná prax
1. Cieľ
Odborná prax študentov je súčasťou študijného plánu a slúži pre odbornú prípravu študenta.
Cieľom odbornej praxe na bakalárskom stupni štúdia FAPZ SPU v Nitre je získanie
praktických znalostí v študijnom odbore, overovanie získaných teoretických vedomostí v praxi,
vytvorenie celkovej predstavy o činnosti podnikateľského subjektu, zoznámenie sa s organizáciou
práce a s riadením jednotlivých úsekov a odvetví. Ďalej získanie skúseností z riadenia prevádzky
a z organizácie konkrétnych pracovných procesov, prípadne aj zručností v niektorých pracovných
operáciách. Zoznámenie sa s odbornou a ekonomickou úrovňou pracoviska, s uplatňovaním
ekologických hľadísk na pracovisku a pod. Učebno-manuálna prax je vykonávaná na farmách
Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku , s.r.o. v Kolíňanoch, Žiranoch a Oponiciach, ďalej
v Botanickej záhrade, vo viváriu, v Jazdiarni, v experimentálnom centre hospodárskych zvierat
KŠZ a na katedrách SPU v Nitre.
Prax na inžinierskom stupni štúdia sa realizuje spravidla vo výrobných podnikoch
(poľnohospodárske družstvá, súkromné farmy, SHR) a v spracovateľských podnikoch, v úradoch
verejného zdravotníctva, v špecializovaných poradniach racionálnej výživy, v stravovacích a
agroturistických zariadeniach, na rančoch, vo výskumných ústavoch, zoologických záhradách,
veterinárnych ambulanciách a v ďalších pracoviskách agropotravinárskeho komplexu doma a
v zahraničí. Miesto a spôsob realizácie si študent dohodne s Oddelením praxe v súlade so Študijným
poriadkom FAPZ. Prax je možné realizovať len mimo vyučovacieho procesu a je započítavaná vo
výkaze o štúdiu oddelením praxe na základe potvrdenia o realizácii školiacim pracoviskom.
2. Organizácia a hodnotenie odbornej praxe
Organizačné zabezpečenie praxe: Oddelenie praxe pri Dekanáte FAPZ (pav. E, prízemie)
Termín absolvovania praxe:
I. stupeň štúdia (bakalársky)
- dĺžka trvania: 2 týždne: spravidla od konca letného semestra 1. ročníka do konca letného
semestra 2. ročníka štúdia,
II. stupeň štúdia (inžiniersky)
dĺžka trvania: 3 týždne spravidla od konca letného semestra 1. ročníka do konca letného
semestra 2. ročníka štúdia
Spôsob ukončenia praxe: zápočet (udelí vedúci Oddelenia praxe)
Podmienky pre udelenie zápočtu: absolvovanie praxe v plnom rozsahu vo vybranom subjekte
podľa obsahovej náplne stanovenej garantom študijného programu. Spracovanie seminárnej práce
alebo PowerPointovej prezentácie z odbornej praxe podľa pokynov Oddelenia praxe. Prax je
možné absolvovať v rámci SR, alebo v zahraničí.
Počet kreditov: 5
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3. Obsahová náplň odbornej praxe
a) Študijný program : Manažment rastlinnej výroby
Študent sa oboznámi s organizačnou štruktúrou subjektu, v ktorom prax absolvuje.
V poľnohospodárskom subjekte družstevného zamerania sa podrobne oboznámi so štruktúrou
plodín a ich možnosťou trhového zhodnotenia na základe zmlúv a dohôd uzatvorených
s odberateľmi a reálnou cenovou hladinou predaja. Aktívne sa podieľa na manažmente prác
súvisiacich s poľnou výrobou. Posudzuje zdravotný stav a kondíciu porastov poľných plodín (letný
semester) a navrhuje reálne opatrenia na elimináciu výskytu škodlivých činiteľov. Bližšie sa
oboznámi s odrodovou skladbou plodín zaradených do osevného postupu. Sleduje nákladovosť
vstupov do výroby a priebežne hodnotí ich efektívnosť v rámci časových možností dĺžky trvania
odbornej praxe. Jeden týždeň vykonáva prax ako asistent agronóma na Vysokoškolskom
poľnohospodárskom podniku, s.r.o.
b) Študijný program: Výživa a ochrana rastlín
Študent získa skúsenosti z výživy, hnojenia a ochrany rastlín vo Vysokoškolskom
poľnohospodárskom podniku Kolíňany, resp. v inom vybranom poľnohospodárskom podniku.
Zúčastní sa na odbere pôdnych vzoriek podľa kultúr v poľnohospodárskom podniku, zisťuje stav
obsahu živín na ornej pôde, v trvalých trávnych porastoch, vo vinici a ovocnom sade podľa
posledných dvoch cyklov ASP, trendy v obsahu P, K, Mg a pH v poľnohospodárskom podniku,
sortiment používaných priemyselných a organických hnojív, ich ceny a podmienky skladovania, pre
vybrané plodiny a hony vypočíta dávky živín, dávky hnojív a ich finančné náklady pri základnom
hnojení a prihnojení, zoznámi sa s aplikačnou technikou na priemyselné hnojivá tuhé, kvapalné
a organické hnojivá (maštaľný hnoj, hnojovica, močovka), zúčastňuje sa na konkrétnych
výživárskych opatreniach – vápnenie, rozhadzovanie hnojív, postreky, prehliada parcely
poľnohospodárskych plodín z pohľadu ochrany rastlín, zisťuje výskyt chorôb a živočíšnych
škodcov na príslušných poľnohospodárskych plodinách, získané poznatky z prehliadok porastov
zaeviduje do denníka a konzultuje ich s pracovníkmi na Katedre ochrany rastlín spolu s doneseným
biologickým materiálom. Jeden týždeň vykonáva prax ako asistent agronóma na Vysokoškolskom
poľnohospodárskom podniku, s.r.o.
c) Študijný program: Manažment živočíšnej výroby
Študent získa skúsenosti z konkrétnej zootechnickej praxe v chove ošípaných, oviec, hovädzieho
dobytka, koní a hydiny vo vybranom poľnohospodárskom podniku. Zúčastňuje sa na vedení
zootechnickej evidencie a označovaní zvierat na farmách chovu oviec, ošípaných, dobytka a koní,
na príprave a riadení kŕmenia zvierat, na dojení kráv a ošetrení mlieka, napájaní teliat, pomáha pri
telení a prasení, pri detekcii ruje prasníc, kráv a jalovíc, pri tvorbe pripárovacieho plánu, pri
zabezpečení hygieny a poriadku v maštali, na rozbore nákladovosti výroby mlieka a mäsa, pri
vážení a transporte zvierat, pri inseminácii a pripúšťaní oviec, prasníc a kráv, pri ďalších
pravidelných prácach v chovoch hospodárskych zvierat. Získané poznatky spracuje do denníka,
prípadne konzultuje s pracovníkom Oddelenia praxe, prípadné problémy konzultuje s pracovníkmi
na Katedre špeciálnej zootechniky. Jeden týždeň vykonáva prax ako asistent zootechnika na
Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku, s.r.o.
d) Študijný program:

Špeciálne chovateľské odvetvia
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Študent získa skúsenosti a poznatky z konkrétnej zootechnickej práce v chove malých
hospodárskych zvierat - hydiny, králikov, kožušinových zvierat, včiel, a rýb v podmienkach
vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku i v ďalších špecializovaných podnikoch a
prevádzkach. Oboznámi sa so špecifickými chovateľskými postupmi aplikovanými a využívanými
v záujmových chovoch okrasnej hydiny, exotických vtákov, spoločenských a exotických zvierat a v
špecializovaných chovateľských zariadeniach pre chov poľovnej zveri. Zúčastňuje sa na vedení
predpísanej chovateľskej evidencie, označovaní zvierat pre potreby ich identifikácie, na riadení a
usmerňovaní reprodukčných procesov, zabezpečení a realizácií požadovanej úrovne výživy a
kŕmenia. Podieľa sa na vytváraní požadovaných podmienok ustajnenia pre zabezpečenie welfare
chovaných zvierat. Získa základné poznatky z manažérskej práce pre usmerňovanie prevádzky a
ekonomickej efektívnosti chovov. Získané poznatky spracuje do denníka, prípadné problémy
konzultuje s pracovníkmi na Katedre hydinárstva a malých hospodárskych zvierat.
e) Študijný program: Výživa zvierat a krmivárstvo
Cieľom odbornej praxe je získanie praktických skúseností z riadenia výživy zvierat, konzervovania
krmív a výroby kŕmnych zmesí. Študent absolvuje prvú časť praxe pri riadení výživy zvierat vo
vybranom poľnohospodárskom subjekte, vypracováva kŕmne dávky, hodnotí stav výživy,
zúčastňuje sa prípravy kŕmnych dávok a kŕmenia, konzervovania krmív, hodnotí kvalitu krmív.
Študent môže absolvovať prax vo výrobe kŕmnych zmesí. Zúčastňuje sa výrobného procesu, kde
sleduje príjem surovín, ich evidenciu a kvalitu, úpravu surovín, výrobné linky, riadenie výrobného
procesu, hodnotenie kvality finálnej produkcie, prevádzkové laboratórium, skladovanie surovín
a hotových výrobkov, evidenciu výroby a expedíciu. Študent môže prax absolvovať v subjekte
zameranom na výživu zvierat v oblasti výživárskeho poradenstva a marketingu. Získané poznatky
spracuje do denníka, prípadné problémy konzultuje s pracovníkom Oddelenia praxe, resp.
s pedagógmi na Katedre výživy zvierat. Jeden týždeň vykonáva prax ako asistent zootechnika na
Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku, s.r.o.
g) Študijný program: Udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Študent získa poznatky o organizácii, fungovaní a zabezpečovaní úloh v podmienkach praxe
konkrétnych subjektov, v takých oblastiach, ako je integrovaný manažment životného prostredia
(štátna správa a samospráva), sociálny a ekonomický rozvoj regiónu (mesta, obce) (samospráva),
udržateľné využívanie pôdy/poľnohospodárskej krajiny (PD, VPP, Pozemkové úrady, ÚKSUP),
pôdoochranné technológie (PD, spol. s r.o., akciové spoločnosti), produkčné a mimoprodukčné
funkcie pôdy/krajiny/poľnohospodárstva (PD, s.r.o., VÚRV, VÚPOP), udržateľné
poľnohospodárske systémy, vzájomné vzťahy medzi poľnohospodárstvom a životným prostredím
(PD, s.r.o., štátna správa, samospráva), udržateľné využívanie a ochrana biodiverzity (Štátna
ochrana prírody, MVO, Slovenská inšpekcia ŽP), ekologické poľnohospodárstvo, produkcia
biopotravín, inšpekčný a akreditačný systém (PD, s.r.o. privátne subjekty, ÚKSUP), udržateľný
rozvoj vidieka (samospráva, regionálne združenia), agroenvironmentálne programy a ochrana
biodiverzity a životného prostredia - monitoring (PD, s.r.o., akciové spoločnosti
v poľnohospodárstve, Štátna ochrana prírody), rozvoj agroturistiky (poľnohospodárske subjekty
s využívaním agroturistiky, agroturistické zariadenia), územie Natura 2000 (Štátna ochrana
prírody), prípadne vybrané vtáčie územia (SOVS, Štátna ochrana prírody).
h) Študijný program: Výživa ľudí
Študent sa oboznámi s technologickými postupmi úpravy potravinových zdrojov a potravín,
s podmienkami výrobných procesov v porovnaní s európskymi štandardami, so stravovacími
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zvyklosťami v rôznych regiónoch a kategóriách populácie a preferenciou jednotlivých druhov
potravín, ich pozitívami a negatívami, s diétnymi režimami liečebných inštitúcii, so systémom
spoločného stravovania, s propagáciou a predajom potravín racionálnej životosprávy a výživových
doplnkov, prípadne so základnými poznatkami o liečebnej výžive. Skúsenosti nadobudne
v inštitúciách, ako napríklad: prevádzky výroby potravín a polotovarov, zariadenia spoločného
stravovania, inštitúcie realizujúce diétne programy (nemocnice, kúpeľné zariadenia, školské,
zariadenia, sociálne ústavy, domovy dôchodcov), materské, základné a stredné školy a pod. ,
výskumné ústavy, poradne zdravej výživy.
i) Študijný program: Genetické technológie v agrobiológii
Študent získa praktické poznatky a overí si teoretické vedomosti v niektorých z nasledovných
oblastí: genetické a šľachtiteľské postupy (výskumné pracoviská SAV, rezortné výskumné ústavy,
semenárske podniky, plemenárske podniky), techniky a metódy molekulovej genetiky (DNA
analýzy), uplatňovanie hybridologickej analýzy a genetiky populácií, vzťah genetických
transformácií k zdraviu človeka a životnému prostrediu, novošľachtenie, udržovacie šľachtenie
a semenárstvo rastlín, plemenitba hospodárskych zvierat, samostatné zakladanie, vedenie
a vyhodnocovanie laboratórnych a poľných pokusov, znalosti z ochrany a biologickej rozmanitosti
a biologickej bezpečnosti, práva duševného vlastníctva v genetickom výskume a šľachtení.
j) Študijný program: Agroekológia
V oblasti agroekológie študent absolvuje odbornú prax v rôznych organizáciách
a inštitúciách, kde má možnosť zoznámiť sa s riešením súčasných sociálnych a environmentálnoprávnych otázok a problémov. Sú to úrady životného prostredia a ochrany prírody na rôznych
úrovniach riadenia, vrátane Ministerstva životného prostredia SR, vo všetkých výrobných,
priemyselných, poľnohospodárskych a potravinárskych organizáciách, v útvaroch ochrany
životného prostredia a prírody, vo firmách čistiacich odpadové vody, likvidujúcich tuhé odpady, vo
výskumných inštitúciách a laboratóriách v štátnom i súkromnom sektore zameraných na riešenie
problémov ekológie a životného prostredia a pod. Študenti majú tiež možnosť podieľať sa na riešení
vedecko-výskumných projektov riešiacich problematiku ekológie a životného prostredia na
katedrách FAPZ a SPU v Nitre.
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B) Diplomová prax
1. Cieľ
V súlade so Študijným poriadkom FAPZ je cieľom diplomovej praxe študentov FAPZ
teoretická, metodologická, experimentálna činnosť študentov v oblasti vedeckovýskumnej činnosti
školiaceho pracoviska (katedry) a vypracovania ich záverečnej práce.
2. Organizácia a hodnotenie diplomovej praxe
-

organizačné zabezpečenie praxe: vedúci diplomovej práce v súčinnosti s vedúcim
príslušnej katedry
stupeň štúdia: II. (inžiniersky)
termín absolvovania praxe: spravidla letný semester 2. ročníka
dĺžka trvania: 10 týždňov, 20 hod. týždenne
spôsob ukončenia praxe: zápočet (udelí vedúci diplomovej práce)
podmienky pre udelenie zápočtu: absolvovanie praxe v plnom rozsahu podľa pokynov
vedúceho diplomovej práce
počet kreditov: 5

3. Obsahová náplň diplomovej praxe
Vstupnú inštruktáž praxe zabezpečí vedúci diplomovej práce. Študent študuje aktuálnu literatúru k
zvolenej téme, spracováva, resp. aktualizuje a dopĺňa literárny prehľad súvisiaci s riešenou
problematikou, aplikuje metódy (analýzy, syntézy, komparácie a pod.) a metodické postupy
v experimentálnej časti práce, meria, vyhodnocuje, porovnáva a interpretuje výsledky
experimentov, konzultuje metodické postupy a namerané výsledky s vedúcim DP, využíva
štatistické metódy spracovania výsledkov, formuluje závery práce v súlade s metodickými pokynmi
pre vypracovanie záverečnej práce (učebné texty: Metodika písania záverečných prác na SPU v
Nitre, autori: Rataj, V. a kol., 2010). Okrem toho vykonáva aj ďalšie práce súvisiace s vedeckovýskumnou, aplikačnou, prípadne pedagogickou činnosťou školiaceho pracoviska podľa pokynov
vedúceho DP.
Diplomovú prax je možné absolvovať aj na pracoviskách vedy a výskumu v SR aj v zahraničí.
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I.

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY FAPZ
Študijné plány a charakteristika bakalárskych študijných programov

Bakalársky študijný program Manažment živočíšnej výroby (MZV) - 3-ročné štúdium
B-MZV denné štúdium
1. semester
Kód
A15-0130-B
A15-0031-B
A15-0017-B
P15-0111-B
A15-0036-B
Kód
A15-0060-B
A15-0181-B
A15-0084-B
A15-0139-B
A15-0140-B
A15-0006-B

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Etológia
Ochrana a tvorba životného prostredia
Základy agrochémie
Základy mikrobiológie
Zoológia

Ukončenie

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Analýza dát v agrobiológii
Chov laboratórnych zvierat
Chov úžitkového a exotického hmyzu
Kurz jazdectva pre pokročilých
Kurz jazdectva pre začiatočníkov
Úvod do štúdia

Ukončenie

skúška
skúška
skúška
skúška
skúška

skúška
skúška
zápočet
zápočet
zápočet
zápočet

Kredity
6
6
6
4
4
Kredity
4
3
3
2
2
1

2. semester
Kód
A15-0179-B
A15-0047-B
A15-0120-B
P15-0021-B
Kód
A15-0019-B
A15-0025-B
A15-0077-B
A15-0139-B
A15-0140-B

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Anatómia hospodárskych zvierat
Genetika
Integrovaná rastlinná výroba
Základy biochémie

Ukončenie

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Botanika
Ekológia rastlín a živočíchov
Chov akváriových rýb
Kurz jazdectva pre pokročilých
Kurz jazdectva pre začiatočníkov

Ukončenie

skúška
skúška
skúška
skúška

skúška
skúška
skúška
zápočet
zápočet

Kredity
6
6
6
6
Kredity
6
4
4
2
2

3. semester
Kód
P15-0028-B

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Fyziológia živočíchov
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Ukončenie
skúška

Kredity
6

A15-0158-B
A15-0056-B
A15-0222-B

Krmovinárstvo
Všeobecná zootechnika
Výživa zvierat

Kód

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Chov drobných zvierat
Chov exotického vtáctva
Kurz jazdectva pre pokročilých
Kurz jazdectva pre začiatočníkov
Poľovníctvo I.

A15-0078-B
A15-0079-B
A15-0139-B
A15-0140-B
A15-0088-B

skúška
skúška
skúška
Ukončenie
skúška
zápočet
zápočet
zápočet
skúška

6
6
6
Kredity
4
4
2
2
4

4. semester
Kód
E15-0170-B
A15-0149-B
A15-0189-B
A15-0190-B
Kód
A15-0076-B
A15-0180-B
A15-0139-B
A15-0140-B
A15-0050-B
A15-0089-B

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Manažment
Manažment chovu oviec
Všeobecná reprodukcia zvierat
Všeobecná zoohygiena

Ukončenie

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Farmové chovy zveri *
Chov a choroby psov a mačiek
Kurz jazdectva pre pokročilých
Kurz jazdectva pre začiatočníkov
Metodika vypracovania záverečnej práce
Poľovníctvo II.

Ukončenie

skúška
skúška
skúška
skúška

skúška
skúška
zápočet
zápočet
zápočet
skúška

Kredity
4
6
6
6
Kredity
6
4
2
2
3
4

5. semester
Kód
P15-0041-B
A15-0146-B
A15-0087-B
T15-0142-B
Kód
A15-0080-B
A15-0083-B
A15-0182-B
A15-0139-B
A15-0140-B
A15-0174-B

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Hodnotenie surovín a potravín živočíšneho
pôvodu
Manažment chovu HD
Manažment chovu hydiny a malých HZ
Mechanizácia živočíšnej výroby

Ukončenie

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Chov exotických zvierat
Chov rýb *
Imunológia a endokrinológia
Kurz jazdectva pre pokročilých
Kurz jazdectva pre začiatočníkov
Vidiecky turizmus a agroturizmus

Ukončenie
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Kredity

skúška

6

skúška
skúška
skúška

6
6
6

skúška
skúška
skúška
zápočet
zápočet
skúška

Kredity
4
6
6
2
2
6

6. semester
Kód
A15-0001-B
A15-0211-B
A15-0148-B
A15-0005-B
A15-0151-B
A15-0057-B
Kód
A15-0090-B
A15-0096-B

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Bakalárska práca
Konzervovanie a úprava krmív
Manažment chovu ošípaných
Odborná prax Bc.
Špeciálna živočíšna produkcia
Všeobecná živočíšna produkcia

Ukončenie

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Rybárstvo vo voľných vodách
Záujmový chov hydiny

Ukončenie

Počet kreditov za povinne voliteľné predmety

zápočet
skúška
skúška
zápočet
štátna skúška
štátna skúška

Minimum 12

Kredity
6
6
6
5
2
2
Kredity

zápočet
skúška

3
4

Maximum 33

Jadro 12

* - predmety tvoriace jadro znalostí študijného odboru

Charakteristika študijného programu manažment živočíšnej výroby
Absolvent má na báze teoretického základu v biologických vedách a odbornej nadstavby
v oblasti manažmentu riadenia chovu hospodárskych zvierat, prevencie chorôb, reprodukcie zvierat,
mechanizácie technologických procesov, integrovanej rastlinnej výroby a výroby krmovín, ako aj
manažmentu a základov ekonomiky vytvorené dobré predpoklady pre stredný stupeň riadenia
živočíšnej výroby, resp. pre chov zvierat na rodinných farmách.
Absolvent bakalárskeho študijného programu sa uplatní ako stredný riadiaci a výkonný
pracovník na všetkých typoch podnikateľských subjektov v oblasti živočíšnej výroby.
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Bakalársky študijný program Manažment rastlinnej výroby (MRV) – 3-ročné štúdium
B-MRV denné štúdium
1. semester
Kód
A15-0019-B
A15-0118-B
A15-0109-B
A15-0017-B
Kód
A15-0060-B
A15-0006-B
A15-0036-B

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Botanika
Pedológia a základy geológie
Poľnohospodárska entomológia
Základy agrochémie

Ukončenie

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Analýza dát v agrobiológii
Úvod do štúdia *
Zoológia

Ukončenie

skúška
skúška
skúška
skúška

skúška
zápočet
skúška

Kredity
6
6
6
6
Kredity
4
1
4

2. semester
Kód
A15-0113-B
Z15-0009-B
A15-0031-B
A15-0129-B
P15-0021-B
Kód
A15-0117-B
P15-0111-B

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Biológia pôdy
Biometeorológia
Ochrana a tvorba životného prostredia
Všeobecná rastlinná výroba
Základy biochémie

Ukončenie

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Kurz mineralógie a petrológie
Základy mikrobiológie

Ukončenie

skúška
skúška
skúška
skúška
skúška

zápočet
skúška

Kredity
4
6
6
6
6
Kredity
3
4

3. semester
Kód
A15-0038-B
A15-0136-B
A15-0012-B
A15-0074-B
A15-0222-B
Kód
A15-0050-B
A15-0088-B

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Fyziológia rastlín
Integrovaná živočíšna výroba
Manažment živín v agroekosystéme
Všeobecná genetika
Výživa zvierat

Ukončenie

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Metodika vypracovania záverečnej práce *
Poľovníctvo I.

Ukončenie
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skúška
skúška
skúška
skúška
skúška

zápočet
skúška

Kredity
6
6
6
6
6
Kredity
3
4

4. semester
Kód
A15-0158-B
E15-0170-B
T15-0119-B
A15-0125-B
Kód
A15-0025-B
A15-0115-B
A15-0089-B

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Krmovinárstvo
Manažment
Mechanizácia rastlinnej výroby
Rastlinná výroba I.

Ukončenie

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Ekológia rastlín a živočíchov *
Chémia pôdy a organickej hmoty
Poľovníctvo II.

Ukončenie

skúška
skúška
skúška
skúška

skúška
skúška
skúška

Kredity
6
4
6
6
Kredity
4
6
4

5. semester
Kód
A15-0110-B
A15-0126-B
A15-0177-B
A15-0178-B
Kód
A15-0066-B
A15-0116-B
A15-0163-B
A15-0174-B
A15-0075-B

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Poľnohospodárska fytopatológia
Rastlinná výroba II.
Základy herbológie
Základy udržateľného poľnohospodárstva

Ukončenie

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Genetika mikroorganizmov
Klasifikácia pôd
Liečivé rastliny *
Vidiecky turizmus a agroturizmus
Základy biologickej bezpečnosti

Ukončenie

skúška
skúška
skúška
skúška

skúška
skúška
skúška
skúška
skúška

Kredity
6
6
6
6
Kredity
4
4
6
6
4

6. semester
Kód
A15-0001-B
P15-0115-B
A15-0211-B
A15-0005-B
A15-0127-B
A15-0128-B
Kód
A15-0119-B
A15-0114-B

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Bakalárska práca
Hodnotenie surovín a potravín rastlinného pôvodu
Konzervovanie a úprava krmív
Odborná prax Bc.
Špeciálna rastlinná produkcia
Všeobecná rastlinná produkcia

Ukončenie

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Alternatívne a energetické plodiny *
Geomorfológia

Ukončenie

55

zápočet
skúška
skúška
zápočet
štátna skúška
štátna skúška

skúška
skúška

Kredity
6
6
6
5
2
2
Kredity
4
4

Počet kreditov za povinne voliteľné predmety

minimum 18 maximum 25

jadro 18

* - predmety tvoriace jadro znalostí študijného odboru
Charakteristika študijného programu manažment rastlinnej výroby
Študijný program vychováva odborníkov v biologických, technických a ekonomických
disciplínach, umožňujúcich efektívne riadenie rastlinnej produkcie v prevádzkových podmienkach
v rôznych typoch poľnohospodárskych subjektov. Absolventi chápu biologické, technologické
a socio-ekonomické princípy udržateľného poľnohospodárstva. Sú pripravení riešiť problémy
súvisiace s produkčným procesom plodín, tvorbou úrody a jej realizáciou na trhu, ochranou prírody
a prírodných zdrojov v širšom európskom kontexte.
Absolvent
nájde
uplatnenie
v riadiacich
a odborných
pozíciách
v rôznych
poľnohospodárskych podnikoch družstevného a súkromného charakteru, v biologických
a chemických službách, v šľachtiteľských a semenárskych službách, v komerčných službách a pod.
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Bakalársky študijný program Všeobecné poľnohospodárstvo (VSP) - 3-ročné štúdium
B-VSP denné štúdium
1. semester
Kód
A15-0060-B
A15-0019-B
A15-0184-B
A15-0031-B
A15-0118-B
Kód
A15-0077-B
A15-0006-B

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Analýza dát v agrobiológii
Botanika
Morfológia stavovcov
Ochrana a tvorba životného prostredia
Pedológia a základy geológie

Ukončenie

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Chov akváriových rýb
Úvod do štúdia

Ukončenie

skúška
skúška
skúška
skúška
skúška

skúška
zápočet

Kredity
4
6
6
6
6
Kredity
4
1

2. semester
Kód
A15-0113-B
A15-0047-B
A15-0129-B
A15-0017-B
A15-0036-B
Kód
A15-0025-B

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Biológia pôdy
Genetika
Všeobecná rastlinná výroba
Základy agrochémie
Zoológia

Ukončenie

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Ekológia rastlín a živočíchov

Ukončenie

skúška
skúška
skúška
skúška
skúška

skúška

Kredity
4
6
6
6
4
Kredity
4

3. semester
Kód
A15-0038-B
P15-0028-B
A15-0056-B
A15-0222-B
Kód
A15-0130-B
A15-0116-B
A15-0050-B
A15-0088-B

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Fyziológia rastlín
Fyziológia živočíchov
Všeobecná zootechnika
Výživa zvierat

Ukončenie

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Etológia
Klasifikácia pôd
Metodika vypracovania záverečnej práce
Poľovníctvo I.

Ukončenie

skúška
skúška
skúška
skúška
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skúška
skúška
zápočet
skúška

Kredity
6
6
6
6
Kredity
6
4
3
4

4. semester
Kód
A15-0158-B
A15-0012-B
A15-0125-B
A15-0189-B
A15-0190-B
Kód
A15-0076-B
A15-0089-B

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Krmovinárstvo
Manažment živín v agroekosystéme
Rastlinná výroba I.
Všeobecná reprodukcia zvierat
Všeobecná zoohygiena

Ukončenie

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Farmové chovy zveri
Poľovníctvo II.

Ukončenie

skúška
skúška
skúška
skúška
skúška

skúška
skúška

Kredity
6
6
6
6
6
Kredity
6
4

5. semester
Kód
T15-0118-B
A15-0126-B
A15-0178-B
A15-0157-B
Kód
A15-0119-B
A15-0083-B
A15-0177-B

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Mechanizácia poľnohospodárskej výroby
Rastlinná výroba II.
Základy udržateľného poľnohospodárstva
Živočíšna výroba I.

Ukončenie

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Alternatívne a energetické plodiny *
Chov rýb
Základy herbológie

Ukončenie

skúška
skúška
skúška
skúška

skúška
skúška
skúška

Kredity
6
6
6
6
Kredity
4
6
6

6. semester
Kód
A15-0001-B
P15-0114-B
A15-0108-B
A15-0005-B
A15-0097-B
A15-0123-B
A15-0059-B
Kód
A15-0211-B
A15-0090-B

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Bakalárska práca
Hodnotenie poľnohospodárskych produktov
Manažment ochrany rastlín
Odborná prax Bc.
Živočíšna výroba II.
Rastlinná produkcia
Zootechnika

Ukončenie

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Konzervovanie a úprava krmív
Rybárstvo vo voľných vodách

Ukončenie
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zápočet
skúška
skúška
zápočet
skúška
štátna skúška
štátna skúška

skúška
zápočet

Kredity
6
6
6
5
6
2
2
Kredity
6
3

Počet kreditov za povinne voliteľné predmety

minimum 7

maximum 33

Jadro 4

* - predmety tvoriace jadro znalostí študijného odboru
Charakteristika študijného programu všeobecné poľnohospodárstvo
Absolvent získa v priebehu štúdia širší teoretický základ z botaniky, zoológie, fyziológie,
mikrobiológie, morfológie stavovcov, genetiky atď. a z iných predmetov ako sú chémia, biochémia,
atď. Špeciálny profil získa absolvovaním predmetov rastlinnej a živočíšnej produkcie. Praktické
informácie sú orientované do rastlinnej produkcie, živočíšnej produkcie, mechanizácie, hodnotenia
poľnohospodárskych produktov, hygieny a prevencie proti chorobám. Profil absolventa je doplnený
predmetmi ekonomiky a manažmentu, tvorby a ochrany životného prostredia.
Absolvent bakalárskeho programu má možnosť uplatniť sa v poľnohospodárstve v technickoekonomickom sektore poľnohospodárskych podnikov orientovaných na rastlinnú a živočíšnu
produkciu, v technologických procesoch poľnohospodársko-potravinárskych podnikov v obchode
samotnom, v regionálnych poľnohospodárskych komplexoch ako farmár.
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Bakalársky študijný program Udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (UPR) 3-ročné
štúdium
B-UPR denné štúdium
1. semester
Kód
A15-0019-B
A15-0031-B
A15-0118-B
A15-0175-B
A15-0017-B
Kód
A15-0060-B
A15-0006-B

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Botanika
Ochrana a tvorba životného prostredia
Pedológia a základy geológie
Vývoj poľnohospodárstva a vidieka na Slovensku
Základy agrochémie

Ukončenie

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Analýza dát v agrobiológii *
Úvod do štúdia

Ukončenie

skúška
skúška
skúška
skúška
skúška

skúška
zápočet

Kredity
6
6
6
6
6
Kredity
4
1

2. semester
Kód
A15-0113-B
Z15-0009-B
A15-0038-B
A15-0074-B
A15-0036-B
Kód
A15-0025-B
A15-0130-B
P15-0021-B

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Biológia pôdy
Biometeorológia
Fyziológia rastlín
Všeobecná genetika
Zoológia

Ukončenie

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Ekológia rastlín a živočíchov *
Etológia
Základy biochémie *

Ukončenie

skúška
skúška
skúška
skúška
skúška

skúška
skúška
skúška

Kredity
4
6
6
6
4
Kredity
4
6
6

3. semester
Kód
A15-0158-B
A15-0012-B
A15-0129-B
A15-0056-B
Kód
A15-0050-B
A15-0088-B

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Krmovinárstvo
Manažment živín v agroekosystéme
Všeobecná rastlinná výroba
Všeobecná zootechnika

Ukončenie

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Metodika vypracovania záverečnej práce
Poľovníctvo I.

Ukončenie
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skúška
skúška
skúška
skúška

zápočet
skúška

Kredity
6
6
6
6
Kredity
3
4

Z15-0047-B

Základy lesného hospodárstva

skúška

6

4. semester
Kód
P15-0054-B
A15-0124-B
A15-0223-B
A15-0156-B
Kód
A15-0032-B
A15-0089-B

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Bezpečnosť a hygiena potravín
Rastlinná výroba
Základy výživy
Živočíšna výroba

Ukončenie

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Ochrana prírody
Poľovníctvo II.

Ukončenie

skúška
skúška
skúška
skúška

skúška
skúška

Kredity
6
6
6
6
Kredity
4
4

5. semester
Kód
A15-0163-B
A15-0174-B
A15-0177-B
A15-0178-B
Kód
A15-0119-B
A15-0190-B
A15-0075-B
A15-0096-B

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Liečivé rastliny
Vidiecky turizmus a agroturizmus
Základy herbológie
Základy udržateľného poľnohospodárstva

Ukončenie

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Alternatívne a energetické plodiny
Všeobecná zoohygiena
Základy biologickej bezpečnosti
Záujmový chov hydiny

Ukončenie

skúška
skúška
skúška
skúška

skúška
skúška
skúška
skúška

Kredity
6
6
6
6
Kredity
4
6
4
4

6. semester
Kód
A15-0001-B
P15-0114-B
A15-0108-B
A15-0005-B
A15-0150-B
A15-0171-B
Kód
A15-0014-B

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Bakalárska práca
Hodnotenie poľnohospodárskych produktov
Manažment ochrany rastlín
Odborná prax Bc.
Rastlinná a živočíšna výroba
Udržateľné poľnohospodárstvo

Ukončenie

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Výroba a využitie organických hnojív *

Ukončenie
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zápočet
skúška
skúška
zápočet
štátna skúška
štátna skúška

skúška

Kredity
6
6
6
5
2
2
Kredity
3

Počet kreditov za povinne voliteľné predmety

minimum 11 maximum 25

jadro 17

* - predmety tvoriace jadro znalostí študijného odboru
Charakteristika študijného programu udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Absolvent bakalárskeho programu udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka ovláda
biologické, technické a technologické princípy pri riadení rastlinnej a živočíšnej produkcie, princípy
a zákonitosti trvalej udržateľnosti v poľnohospodárstve. Ako stredný riadiaci a výkonný pracovník
zabezpečuje efektívnu prevádzku a rozvoj rastlinnej a živočíšnej výroby, získa poznatky
z hodnotenia poľnohospodárskych produktov, základov hygieny a úpravy potravín, stravovania,
ekonomiky, účtovníctva, ktoré využíva v podnikateľskej sfére najmä v oblasti vidieckeho turizmu
a služieb. Odborný profil dopĺňajú disciplíny agroturistika a základy cestovného ruchu.
Absolventi sú pripravení tak, aby našli uplatnenie ako strední riadiaci a výkonní pracovníci vo
všetkých typoch podnikateľských subjektov rezortu pôdohospodárstva, agropotravinárstva,
v inštitúciách štátnej správy a samosprávy. Najmä v poľnohospodárskych podnikoch a súkromných
farmách, organizáciách poskytujúcich služby v oblasti stravovania, vidieckej turistiky,
v regionálnych agentúrach životného prostredia, na mestských a obecných úradoch,
v samosprávnych orgánoch rozvojovej politiky na miestnej úrovni, vo vedecko-výskumných
a vzdelávacích inštitúciách.
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Bakalársky študijný program Výživa ľudí (VLU) – 3-ročné štúdium
B-VLU denné štúdium
1. semester
Kód
P15-0085-B
A15-0184-B
A15-0031-B
A15-0204-B
Kód
A15-0060-B
A15-0006-B

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Chémia
Morfológia stavovcov
Ochrana a tvorba životného prostredia
Somatológia človeka

Ukončenie

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Analýza dát v agrobiológii *
Úvod do štúdia

Ukončenie

skúška
skúška
skúška
skúška

skúška
zápočet

Kredity
6
6
6
6
Kredity
4
1

2. semester
Kód
A15-0038-B
P15-0104-B
P15-0021-B
A15-0075-B
Kód
A15-0019-B
A15-0193-B
A15-0025-B
A15-0036-B

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Fyziológia rastlín
Mikrobiológia
Základy biochémie
Základy biologickej bezpečnosti

Ukončenie

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Botanika
Dejiny výživy a stravovania
Ekológia rastlín a živočíchov
Zoológia

Ukončenie

skúška
skúška
skúška
skúška

skúška
skúška
skúška
skúška

Kredity
6
6
6
4
Kredity
6
4
4
4

3. semester
Kód
P15-0028-B
A15-0047-B
A15-0136-B
A15-0199-B
Kód
A15-0066-B
A15-0050-B
A15-0118-B

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Fyziológia živočíchov
Genetika
Integrovaná živočíšna výroba
Náuka o potravinách

Ukončenie

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Genetika mikroorganizmov
Metodika vypracovania záverečnej práce
Pedológia a základy geológie

Ukončenie

skúška
skúška
skúška
skúška
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skúška
zápočet
skúška

Kredity
6
6
6
6
Kredity
4
3
6

T15-0150-B

Základy potravinárskej techniky *

skúška

4

4. semester
Kód
A15-0192-B
A15-0226-B
A15-0163-B
A15-0223-B
Kód
A15-0193-B
A15-0025-B
A15-0032-B
A15-0224-B

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Biochémia výživy ľudí
Rastlinná produkcia vo výžive ľudí
Liečivé rastliny
Základy výživy

Ukončenie

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Dejiny výživy a stravovania
Ekológia rastlín a živočíchov
Ochrana prírody
Krmoviny v potravinovom reťazci

Ukončenie

skúška
skúška
skúška
skúška

skúška
skúška
skúška
skúška

Kredity
6
6
6
6
Kredity
4
4
4
4

5. semester
Kód
P15-0114-B
P15-0064-B
A15-0201-B
A15-0178-B
Kód
A15-0182-B
P15-0072-B
A15-0174-B

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Hodnotenie poľnohospodárskych produktov
Hygiena potravín
Počítačové aplikácie vo výžive ľudí
Základy udržateľného poľnohospodárstva

Ukončenie

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Imunológia a endokrinológia
Sanitácia v potravinárstve *
Vidiecky turizmus a agroturizmus

Ukončenie

skúška
skúška
skúška
skúška

skúška
skúška
skúška

Kredity
6
6
4
6
Kredity
6
4
6

6. semester
Kód
A15-0001-B
A15-0210-B
A15-0005-B
A15-0206-B
A15-0197-B
A15-0058-B
Kód
A15-0061-B
A15-0181-B

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Bakalárska práca
Výživa ľudí
Odborná prax Bc.
Úprava potravín a stravovanie
Manažment výživy ľudí I.
Výživa a potravinové zdroje

Ukončenie

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Explantátové kultúry rastlín
Chov laboratórnych zvierat

Ukončenie

zápočet
skúška
zápočet
skúška
štátna skúška
štátna skúška
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skúška
skúška

Kredity
6
6
5
6
2
2
Kredity
4
3

Počet kreditov za povinne voliteľné predmety

Minimum 24

Maximum 37

Jadro 12

* - predmety tvoriace jadro znalostí študijného odboru
Charakteristika študijného programu výživa ľudí
Bakalársky študijný program "Výživa ľudí" je zameraný na výchovu špecialistov, ktorí sú
schopní zvládnuť problémy výživy ľudí vo vzťahu ku kvalite poľnohospodárskych produktov.
Absolvent bude ovládať poznatky na zabezpečenie výroby zdravotne neškodných biologicky
plnohodnotných a nutrične žiadaných potravín, sledovať a hodnotiť úroveň výživy ľudí.
Absolventi bakalárskeho študijného programu sa môžu uplatniť v poľnohospodárskych
podnikoch rôznych foriem, najmä podnikoch s výrobou potravín rastlinného aj živočíšneho pôvodu,
v potravinárskych podnikoch a akciových spoločnostiach, podnikoch spoločného stravovania,
zdravotných zariadeniach, v zdravotných podnikoch služieb, kontrolných inštitúciách,
organizáciách pre vnútorný a medzinárodný obchod s poľnohospodárskymi produktmi
a potravinami, distribučných spoločnostiach v oblasti potravín, ako aj v osvete, reklame, školách
a vedeckých inštitúciách.
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Bakalársky študijný program Špeciálne chovateľstvo (SCH) – 3-ročné štúdium
B-SCH denné štúdium
1. semester
Kód
A15-0080-B
A15-0031-B
A15-0017-B
P15-0111-B
A15-0036-B
Kód
A15-0060-B
A15-0181-B
A15-0084-B
A15-0139-B
A15-0140-B
A15-0006-B

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Chov exotických zvierat
Ochrana a tvorba životného prostredia
Základy agrochémie
Základy mikrobiológie
Zoológia

Ukončenie

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Analýza dát v agrobiológii
Chov laboratórnych zvierat
Chov úžitkového a exotického hmyzu
Kurz jazdectva pre pokročilých
Kurz jazdectva pre začiatočníkov
Úvod do štúdia

Ukončenie

skúška
skúška
skúška
skúška
skúška

skúška
skúška
zápočet
zápočet
zápočet
zápočet

Kredity
4
6
6
4
4
Kredity
4
3
3
2
2
1

2. semester
Kód
A15-0179-B
A15-0130-B
A15-0120-B
P15-0021-B
Kód
A15-0139-B
A15-0140-B
A15-0075-B

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Anatómia hospodárskych zvierat
Etológia
Integrovaná rastlinná výroba
Základy biochémie

Ukončenie

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Kurz jazdectva pre pokročilých
Kurz jazdectva pre začiatočníkov
Základy biologickej bezpečnosti

Ukončenie

skúška
skúška
skúška
skúška

zápočet
zápočet
skúška

Kredity
6
6
6
6
Kredity
2
2
4

3. semester
Kód
P15-0028-B
A15-0047-B
A15-0088-B
A15-0189-B
A15-0222-B

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Fyziológia živočíchov
Genetika
Poľovníctvo I.
Všeobecná reprodukcia zvierat
Výživa zvierat

Ukončenie
skúška
skúška
skúška
skúška
skúška
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Kredity
6
6
4
6
6

Kód
A15-0139-B
A15-0140-B
A15-0050-B
A15-0032-B

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Kurz jazdectva pre pokročilých
Kurz jazdectva pre začiatočníkov
Metodika vypracovania záverečnej práce
Ochrana prírody

Ukončenie
zápočet
zápočet
zápočet
skúška

Kredity
2
2
3
4

4. semester
Kód
A15-0078-B
A15-0158-B
A15-0089-B
A15-0056-B
A15-0157-B
Kód
A15-0180-B
A15-0139-B
A15-0140-B
A15-0147-B
A15-0174-B

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Chov drobných zvierat
Krmovinárstvo
Poľovníctvo II.
Všeobecná zootechnika
Živočíšna výroba I.

Ukončenie

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Chov a choroby psov a mačiek
Kurz jazdectva pre pokročilých
Kurz jazdectva pre začiatočníkov
Manažment chovu koní *
Vidiecky turizmus a agroturizmus

Ukončenie

skúška
skúška
skúška
skúška
skúška

skúška
zápočet
zápočet
skúška
skúška

Kredity
4
6
4
6
6
Kredity
4
2
2
6
6

5. semester
Kód
A15-0083-B
A15-0190-B
A15-0096-B
A15-0097-B
Kód
A15-0139-B
A15-0140-B
E15-0170-B
A15-0146-B

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Chov rýb
Všeobecná zoohygiena
Záujmový chov hydiny
Živočíšna výroba II.

Ukončenie

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Kurz jazdectva pre pokročilých
Kurz jazdectva pre začiatočníkov
Manažment
Manažment chovu HD *

Ukončenie

skúška
skúška
skúška
skúška

zápočet
zápočet
skúška
skúška

Kredity
6
6
4
6
Kredity
2
2
4
6

6. semester
Kód
A15-0001-B
A15-0076-B
A15-0211-B

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Bakalárska práca
Farmové chovy zveri
Konzervovanie a úprava krmív

Ukončenie
zápočet
skúška
skúška
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Kredity
6
6
6

A15-0005-B
A15-0091-B
A15-0059-B

Odborná prax Bc.
Špeciálne chovy zvierat
Zootechnika

Kód

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Kurz jazdectva pre pokročilých
Kurz jazdectva pre začiatočníkov
Manažment chovu ošípaných
Rybárstvo vo voľných vodách

A15-0139-B
A15-0140-B
A15-0148-B
A15-0090-B

zápočet
štátna skúška
štátna skúška

Počet kreditov za povinne voliteľné predmety

Ukončenie
zápočet
zápočet
skúška
zápočet

minimum 12 maximum 29

5
2
2
Kredity
2
2
6
3

jadro 12

* - predmety tvoriace jadro znalostí študijného odboru
Charakteristika študijného programu špeciálne chovateľstvo
Absolventi študijného programu špeciálne chovateľstvo dokážu tvorivo uplatňovať
biologické, technické a technologicko-ekonomické poznatky v oblasti chovu malých hospodárskych
i netradičných druhov zvierat. V spolupráci s manažérmi iných profesií živočíšnej produkcie,
poradenstva a servisných služieb dokážu riadiť chov zvierat v požadovanom smere, efektívnosti
výroby a produkcie, sú schopní vytvárať potrebné podmienky pre aplikáciu biotechnologických
postupov. Majú poznatky o ochrane a tvorbe životného prostredia, fyziologických a etologických
potrebách zvierat v rôznych chovateľských technológiách. Sú schopní realizovať šľachtiteľské
postupy v chovoch jednotlivých druhov zvierat, podieľajú sa na optimalizácii chovateľského
prostredia.
Absolventi nájdu uplatnenie ako manažéri, výkonní pracovníci i riadiaci pracovníci nižších
organizačných stupňov výroby v oblasti špeciálnych chovov zvierat v podmienkach rôznych
chovateľských subjektoch, v špeciálnych chovateľských zariadeniach, organizáciách poskytujúcich
servisné služby a poradenstvo pre chovateľov. Môžu pôsobiť ako odborní pracovníci v záujmových
chovateľských zväzoch, v oblasti obchodu a podnikania v chovateľstve.
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Bakalársky študijný program Hipológia - 3-ročné denné štúdium
B-HIP denné štúdium
1. semester
Kód
A15-0130-B
A15-0137-B
A15-0031-B
A15-0017-B
A15-0036-B
Kód
A15-0060-B
A15-0006-B
A15-0075-B

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Etológia
Jazdectvo I
Ochrana a tvorba životného prostredia
Základy agrochémie
Zoológia

Ukončenie

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Analýza dát v agrobiológii
Úvod do štúdia
Základy biologickej bezpečnosti *

Ukončenie

skúška
skúška
skúška
skúška
skúška

skúška
zápočet
skúška

Kredity
6
4
6
6
4
Kredity
4
1
4

2. semester
Kód
A15-0179-B
A15-0133-B
A15-0198-B
A15-0157-B
Kód
P15-0021-B
P15-0111-B

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Anatómia hospodárskych zvierat
História a šľachtenie koní na Slovensku
Medicínske aspekty v hipoterapii
Živočíšna výroba I.

Ukončenie

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Základy biochémie *
Základy mikrobiológie *

Ukončenie

skúška
skúška
skúška
skúška

skúška
skúška

Kredity
6
6
4
6
Kredity
6
4

3. semester
Kód
P15-0028-B
A15-0047-B
A15-0132-B
A15-0158-B
A15-0222-B
Kód
A15-0050-B
A15-0088-B

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Fyziológia živočíchov
Genetika
Hiporehabilitácia
Krmovinárstvo
Výživa zvierat

Ukončenie

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Metodika vypracovania záverečnej práce
Poľovníctvo I.

Ukončenie

skúška
skúška
skúška
skúška
skúška
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zápočet
skúška

Kredity
6
6
4
6
6
Kredity
3
4

4. semester
Kód
A15-0147-B
A15-0174-B
A15-0189-B
A15-0056-B
Kód
E15-0170-B
A15-0149-B
A15-0032-B
A15-0089-B

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Manažment chovu koní
Vidiecky turizmus a agroturizmus
Všeobecná reprodukcia zvierat
Všeobecná zootechnika

Ukončenie

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Manažment
Manažment chovu oviec *
Ochrana prírody
Poľovníctvo II.

Ukončenie

skúška
skúška
skúška
skúška

skúška
skúška
skúška
skúška

Kredity
6
6
6
6
Kredity
4
6
4
4

5. semester
Kód
T15-0142-B
A15-0152-B
A15-0190-B
A15-0178-B
A15-0097-B
Kód
A15-0146-B
A15-0088-B

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Mechanizácia živočíšnej výroby
Testovanie výkonnosti koní
Všeobecná zoohygiena
Základy udržateľného poľnohospodárstva
Živočíšna výroba II.

Ukončenie

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Manažment chovu HD *
Poľovníctvo I.

Ukončenie

skúška
skúška
skúška
skúška
skúška

skúška
skúška

Kredity
6
4
6
6
6
Kredity
6
4

6. semester
Kód
A15-0001-B
A15-0138-B
A15-0211-B
A15-0005-B
A15-0059-B
A15-0131-B
Kód
A15-0076-B
A15-0089-B

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Bakalárska práca
Jazdectvo II.
Konzervovanie a úprava krmív
Odborná prax Bc.
Zootechnika
Hipológia

Ukončenie

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Farmové chovy zveri
Poľovníctvo II.

Ukončenie

zápočet
skúška
skúška
zápočet
štátna skúška
štátna skúška
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skúška
skúška

Kredity
6
4
6
5
2
2
Kredity
6
4

Počet kreditov za povinne voliteľné predmety

Minimum 19

Maximum 27

Jadro 12

* - predmety tvoriace jadro znalostí študijného odboru
Charakteristika študijného programu hipológia
Absolvent bakalárskeho študijného programu hipológia dokáže analyzovať problémy
a tvorivo uplatňovať biologické, technické a technologicko-ekonomické poznatky v oblasti
manažmentu chovu zvierat. Má hlboké poznatky o biologických vlastnostiach koní, o genetických
a fyziologických aspektoch chovu, o hygiene, výcviku a využití koní, o ich výžive a kŕmení.
V praxi uplatňuje nové programy rozvoja chovu koní využívajúce rôzne spôsoby testovania ich
výkonnosti a využitia vo vzťahu k moderným liečebným metódam prostredníctvom
hiporehabilitácie. Je schopný vytvárať potrebné podmienky pre aplikáciu biotechnologických
postupov, realizovať šľachtiteľské postupy, zabezpečovať optimalizáciu welfare, výživy zvierat,
hygienu a prevenciu chorôb zvierat. Ovláda základné informačné systémy a technológie. Dokáže
neustále sledovať posledný vývoj vo svojej profesii a organizovať vlastný vývoj a učenie.
Absolvent sa uplatní v oblasti chovu koní a vidieckej agroturistiky. V spolupráci s manažérmi
iných profesií živočíšnej produkcie, poradenstva a servisných služieb dokáže riadiť chov zvierat
v smere progresívnej a efektívnej výroby.
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Bakalársky študijný program: Farmárstvo (FAR) – 3-ročné denné štúdium
B-FAR denné štúdium
1. semester
Kód
A15-0019-B
A15-0184-B
A15-0118-B
A15-0036-B
Kód
A15-0060-B
A15-0006-B
A15-0017-B
A15-0096-B

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Botanika
Morfológia stavovcov
Pedológia a základy geológie
Zoológia

Ukončenie

Kredity

skúška
skúška
skúška
skúška

6
6
6
4

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Analýza dát v agrobiológii *
Úvod do štúdia *
Základy agrochémie
Záujmový chov hydiny

Ukončenie

Kredity

skúška
zápočet
skúška
skúška

4
1
6
4

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Genetika
Ochrana a tvorba životného prostredia
Všeobecná rastlinná výroba
Všeobecná zootechnika

Ukončenie

Kredity

skúška
skúška
skúška
skúška

6
6
6
6

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Biológia pôdy
Ekológia rastlín a živočíchov
Etológia *
Fyziológia rastlín
Základy biochémie

Ukončenie

Kredity

skúška
skúška
skúška
skúška
skúška

4
4
6
6
6

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Mechanizácia živočíšnej výroby
Rastlinná výroba
Všeobecná reprodukcia zvierat
Výživa zvierat

Ukončenie

Kredity

skúška
skúška
skúška
skúška

6
6
6
6

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných

Ukončenie

Kredity

2. semester
Kód
A15-0047-B
A15-0031-B
A15-0129-B
A15-0056-B
Kód
A15-0113-B
A15-0025-B
A15-0130-B
A15-0038-B
P15-0021-B

3. semester
Kód
T15-0142-B
A15-0124-B
A15-0189-B
A15-0222-B
Kód
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P15-0028-B
A15-0180-B
A15-0078-B
A15-0050-B
A15-0088-B

Fyziológia živočíchov
Chov a choroby psov a mačiek
Chov drobných zvierat
Metodika vypracovania záverečnej práce *
Poľovníctvo I.

skúška
skúška
skúška
zápočet
skúška

6
4
4
3
4

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Krmovinárstvo
Manažment chovu oviec
Mechanizácia rastlinnej výroby
Všeobecná zoohygiena

Ukončenie

Kredity

skúška
skúška
skúška
skúška

6
6
6
6

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Farmové chovy zveri *
Manažment *
Manažment živín v agroekosystéme
Ochrana prírody
Poľovníctvo II.

Ukončenie

Kredity

skúška
skúška
skúška
skúška
skúška

6
4
6
4
4

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Manažment chovu HD
Manažment chovu hydiny a malých HZ
Manažment ochrany rastlín
Základy udržateľného poľnohospodárstva

Ukončenie

Kredity

skúška
skúška
skúška
skúška

6
6
6
6

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Chov rýb
Jednoduché účtovníctvo
Liečivé rastliny
Príprava projektov v pôdohospodárstve *
Vidiecky turizmus a agroturizmus *
Základy herbológie

Ukončenie

Kredity

skúška
skúška
skúška
skúška
skúška
skúška

6
6
6
4
6
6

Ukončenie

Kredity

zápočet
skúška
skúška

6
6
6

4. semester
Kód
A15-0158-B
A15-0149-B
T15-0119-B
A15-0190-B
Kód
A15-0076-B
E15-0170-B
A15-0012-B
A15-0032-B
A15-0089-B

5. semester
Kód
A15-0146-B
A15-0087-B
A15-0108-B
A15-0178-B
Kód
A15-0083-B
E15-0115-B
A15-0163-B
A15-0053-B
A15-0174-B
A15-0177-B

6. semester
Kód
A15-0001-B
P15-0114-B
A15-0148-B

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Bakalárska práca
Hodnotenie poľnohospodárskych produktov
Manažment chovu ošípaných
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A15-0005-B
A15-0123-B
A15-0059-B

Odborná prax Bc.
Rastlinná produkcia
Zootechnika

Kód

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Konzervovanie a úprava krmív *
Rybárstvo vo voľných vodách
Výroba a využitie organických hnojív
Základy biologickej bezpečnosti

A15-0211-B
A15-0090-B
A15-0014-B
A15-0075-B

Počet kreditov za povinne voliteľné predmety

Minimum 31

zápočet
skúška
skúška

5
2
2

Ukončenie

Kredity

skúška
zápočet
skúška
skúška

6
3
3
4

maximum 35

Jadro 31

* - predmety tvoriace jadro znalostí študijného odboru
Charakteristika študijného programu farmárstvo
Absolvent bakalárskeho študijného programu farmárstvo má teoretické vedomosti o princípoch
podstatné fakty vzťahujúce sa k poľnohospodárskym systémom.
V rovine praktických zručností a schopností absolvent dokáže navrhovať a realizovať
poľnohospodárske systémy v konkrétnych agroklimatických podmienkach, riadiť technologické
procesy v poľnohospodárskej sústave a hodnotiť poľnohospodárske systémy podľa stanovených
parametrov kvality. Vie spolupracovať so špecialistami z iných profesií, kooperovať s manažérmi,
má znalosti o manažmente. Absolvent má znalosti o poľnohospodárskych systémoch a
podsystémoch, ktoré dokáže navrhovať, prispôsobovať a usmerňovať.
Absolventi tohto zamerania nájdu uplatnenie ako strední riadiaci a výkonní pracovníci
v technicko-hospodárskej oblasti poľnohospodárskych podnikov zameraných na rastlinnú alebo
živočíšnu produkciu, v technologickom procese poľnohospodársko-potravinárskych podnikov a v
samostatnom podnikaní v oblasti agropotravinárskeho komplexu spôsobom farmového
hospodárenia. Budú môcť vykonávať všetky odborné činnosti v agropodniku, na farme a ďalších
poľnohospodárskych subjektoch, a okrem týchto činností budú platnými odborníkmi v podnikoch
biologických a chemických služieb a komerčných inštitúciách, ako aj vo vedecko-výskumných a
vzdelávacích inštitúciách.
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Bakalársky študijný program: Hipológia (HIP) – 4-ročné externé štúdium
B-HIP externé štúdium
1. semester
Kód
A15-0137-B
A15-0031-B
A15-0017-B
A15-0036-B
Kód
A15-0060-B
A15-0006-B

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Jazdectvo I
Ochrana a tvorba životného prostredia
Základy agrochémie
Zoológia

Ukončenie

Kredity

skúška
skúška
skúška
skúška

4
6
6
4

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Analýza dát v agrobiológii
Úvod do štúdia

Ukončenie

Kredity

skúška
zápočet

4
1

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Anatómia hospodárskych zvierat
Etológia
História a šľachtenie koní na Slovensku
Živočíšna výroba I.

Ukončenie

Kredity

skúška
skúška
skúška
skúška

6
6
6
6

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Základy biochémie *
Základy mikrobiológie *

Ukončenie

Kredity

skúška
skúška

6
4

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Fyziológia živočíchov
Genetika
Medicínske aspekty v hipoterapii
Výživa zvierat

Ukončenie

Kredity

skúška
skúška
skúška
skúška

6
6
4
6

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Poľovníctvo I.
Základy biologickej bezpečnosti *

Ukončenie

Kredity

skúška
skúška

4
4

2. semester
Kód
A15-0179-B
A15-0130-B
A15-0133-B
A15-0157-B
Kód
P15-0021-B
P15-0111-B

3. semester
Kód
P15-0028-B
A15-0047-B
A15-0198-B
A15-0222-B
Kód
A15-0088-B
A15-0075-B

4. semester
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Kód
A15-0132-B
A15-0158-B
A15-0189-B
A15-0056-B
Kód
A15-0032-B
A15-0089-B

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Hiporehabilitácia
Krmovinárstvo
Všeobecná reprodukcia zvierat
Všeobecná zootechnika

Ukončenie

Kredity

skúška
skúška
skúška
skúška

4
6
6
6

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Ochrana prírody
Poľovníctvo II.

Ukončenie

Kredity

skúška
skúška

4
4

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Manažment chovu koní
Mechanizácia živočíšnej výroby
Všeobecná zoohygiena
Živočíšna výroba II.

Ukončenie

Kredity

skúška
skúška
skúška
skúška

6
6
6
6

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Manažment
Metodika vypracovania záverečnej práce

Ukončenie

Kredity

skúška
zápočet

4
3

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Konzervovanie a úprava krmív
Testovanie výkonnosti koní
Vidiecky turizmus a agroturizmus

Ukončenie

Kredity

skúška
skúška
skúška

6
4
6

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Farmové chovy zveri
Manažment chovu oviec *

Ukončenie

Kredity

skúška
skúška

6
6

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Jazdectvo II.
Základy udržateľného poľnohospodárstva

Ukončenie

Kredity

skúška
skúška

4
6

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných

Ukončenie

Kredity

5. semester
Kód
A15-0147-B
T15-0142-B
A15-0190-B
A15-0097-B
Kód
E15-0170-B
A15-0050-B

6. semester
Kód
A15-0211-B
A15-0152-B
A15-0174-B
Kód
A15-0076-B
A15-0149-B

7. semester
Kód
A15-0138-B
A15-0178-B
Kód
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A15-0146-B

Manažment chovu HD

skúška

6

Ukončenie

Kredity

zápočet
skúška
zápočet
skúška

6
2
5
2

8. semester
Kód
A15-0001-B
A15-0131-B
A15-0005-B
A15-0059-B

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Bakalárska práca
Hipológia
Odborná prax Bc.
Zootechnika

Počet kreditov za povinne voliteľné predmety

Minimum 19

Maximum 27

Jadro 12

* - predmety tvoriace jadro znalostí študijného odboru
Charakteristika študijného programu hipológia
Absolvent bakalárskeho študijného programu hipológia dokáže analyzovať problémy
a tvorivo uplatňovať biologické, technické a technologicko-ekonomické poznatky v oblasti
manažmentu chovu zvierat. Má hlboké poznatky o biologických vlastnostiach koní, o genetických
a fyziologických aspektoch chovu, o hygiene, výcviku a využití koní, o ich výžive a kŕmení.
V praxi uplatňuje nové programy rozvoja chovu koní využívajúce rôzne spôsoby testovania ich
výkonnosti a využitia vo vzťahu k moderným liečebným metódam prostredníctvom
hiporehabilitácie. Je schopný vytvárať potrebné podmienky pre aplikáciu biotechnologických
postupov, realizovať šľachtiteľské postupy, zabezpečovať optimalizáciu welfare, výživy zvierat,
hygienu a prevenciu chorôb zvierat. Ovláda základné informačné systémy a technológie. Dokáže
neustále sledovať posledný vývoj vo svojej profesii a organizovať vlastný vývoj a učenie.
Absolvent sa uplatní v oblasti chovu koní a vidieckej agroturistiky. V spolupráci s manažérmi
iných profesií živočíšnej produkcie, poradenstva a servisných služieb dokáže riadiť chov zvierat
v smere progresívnej a efektívnej výroby.
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Bakalársky študijný program: Farmárstvo (FAR) - externé 4-ročné štúdium
B-FAR externé štúdium
1. semester
Kód
A15-0019-B
A15-0184-B
A15-0118-B
A15-0036-B
Kód
A15-0060-B
A15-0006-B
A15-0017-B
A15-0096-B

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Botanika
Morfológia stavovcov
Pedológia a základy geológie
Zoológia

Ukončenie

Kredity

skúška
skúška
skúška
skúška

6
6
6
4

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Analýza dát v agrobiológii *
Úvod do štúdia *
Základy agrochémie
Záujmový chov hydiny

Ukončenie

Kredity

skúška
zápočet
skúška
skúška

4
1
6
4

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Genetika
Ochrana a tvorba životného prostredia
Všeobecná rastlinná výroba

Ukončenie

Kredity

skúška
skúška
skúška

6
6
6

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Ekológia rastlín a živočíchov
Etológia *
Fyziológia rastlín
Základy biochémie

Ukončenie

Kredity

skúška
skúška
skúška
skúška

4
6
6
6

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Mechanizácia živočíšnej výroby
Rastlinná výroba
Všeobecná zootechnika

Ukončenie

Kredity

skúška
skúška
skúška

6
6
6

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Biológia pôdy
Fyziológia živočíchov
Chov drobných zvierat

Ukončenie

Kredity

skúška
skúška
skúška

4
6
4

2. semester
Kód
A15-0047-B
A15-0031-B
A15-0129-B
Kód
A15-0025-B
A15-0130-B
A15-0038-B
P15-0021-B

3. semester
Kód
T15-0142-B
A15-0124-B
A15-0056-B
Kód
A15-0113-B
P15-0028-B
A15-0078-B
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A15-0088-B

Poľovníctvo I.

skúška

4

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Manažment chovu oviec
Všeobecná reprodukcia zvierat
Výživa zvierat

Ukončenie

Kredity

skúška
skúška
skúška

6
6
6

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Chov a choroby psov a mačiek
Manažment živín v agroekosystéme
Ochrana prírody
Poľovníctvo II.

Ukončenie

Kredity

skúška
skúška
skúška
skúška

4
6
4
4

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Krmovinárstvo
Mechanizácia rastlinnej výroby
Všeobecná zoohygiena

Ukončenie

Kredity

skúška
skúška
skúška

6
6
6

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Chov rýb
Jednoduché účtovníctvo
Liečivé rastliny
Metodika vypracovania záverečnej práce *

Ukončenie

Kredity

skúška
skúška
skúška
zápočet

6
6
6
3

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Manažment chovu HD
Manažment chovu hydiny a malých HZ
Manažment ochrany rastlín

Ukončenie

Kredity

skúška
skúška
skúška

6
6
6

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Farmové chovy zveri *
Manažment *
Základy biologickej bezpečnosti
Základy herbológie

Ukončenie

Kredity

skúška
skúška
skúška
skúška

6
4
4
6

4. semester
Kód
A15-0149-B
A15-0189-B
A15-0222-B
Kód
A15-0180-B
A15-0012-B
A15-0032-B
A15-0089-B

5. semester
Kód
A15-0158-B
T15-0119-B
A15-0190-B
Kód
A15-0083-B
E15-0115-B
A15-0163-B
A15-0050-B

6. semester
Kód
A15-0146-B
A15-0087-B
A15-0108-B
Kód
A15-0076-B
E15-0170-B
A15-0075-B
A15-0177-B

7. semester
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Kód
P15-0114-B
A15-0148-B
A15-0178-B
Kód
A15-0211-B
A15-0053-B
A15-0090-B
A15-0174-B
A15-0014-B

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Hodnotenie poľnohospodárskych produktov
Manažment chovu ošípaných
Základy udržateľného poľnohospodárstva

Ukončenie

Kredity

skúška
skúška
skúška

6
6
6

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Konzervovanie a úprava krmív *
Príprava projektov v pôdohospodárstve *
Rybárstvo vo voľných vodách
Vidiecky turizmus a agroturizmus *
Výroba a využitie organických hnojív

Ukončenie

Kredity

skúška
skúška
zápočet
skúška
skúška

6
4
3
6
3

Ukončenie

Kredity

zápočet
zápočet
skúška
skúška

6
5
2
2

8. semester
Kód
A15-0001-B
A15-0005-B
A15-0123-B
A15-0059-B

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Bakalárska práca
Odborná prax Bc.
Rastlinná produkcia
Zootechnika

Počet kreditov za povinne voliteľné predmety

minimum 12

maximum 35

Jadro 12

* - predmety tvoriace jadro znalostí študijného odboru
Charakteristika študijného programu farmárstvo
Absolvent bakalárskeho študijného programu farmárstvo má teoretické vedomosti o princípoch
podstatné fakty vzťahujúce sa k poľnohospodárskym systémom.
V rovine praktických zručností a schopností absolvent dokáže navrhovať a realizovať
poľnohospodárske systémy v konkrétnych agroklimatických podmienkach, riadiť technologické
procesy v poľnohospodárskej sústave a hodnotiť poľnohospodárske systémy podľa stanovených
parametrov kvality. Vie spolupracovať so špecialistami z iných profesií, kooperovať s manažérmi,
má znalosti o manažmente. Absolvent má znalosti o poľnohospodárskych systémoch a
podsystémoch, ktoré dokáže navrhovať, prispôsobovať a usmerňovať.
Absolventi tohto zamerania nájdu uplatnenie ako strední riadiaci a výkonní pracovníci
v technicko-hospodárskej oblasti poľnohospodárskych podnikov zameraných na rastlinnú alebo
živočíšnu produkciu, v technologickom procese poľnohospodársko-potravinárskych podnikov a v
samostatnom podnikaní v oblasti agropotravinárskeho komplexu spôsobom farmového
hospodárenia. Budú môcť vykonávať všetky odborné činnosti v agropodniku, na farme a ďalších
poľnohospodárskych subjektoch, a okrem týchto činností budú platnými odborníkmi v podnikoch
biologických a chemických služieb a komerčných inštitúciách, ako aj vo vedecko-výskumných a
vzdelávacích inštitúciách.
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Bakalársky študijný program: Udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (UPR) - externé
4-ročné štúdium
B-UPR externé štúdium
1. semester
Kód
A15-0019-B
A15-0118-B
A15-0175-B
A15-0017-B
Kód
A15-0060-B
A15-0006-B

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Botanika
Pedológia a základy geológie
Vývoj poľnohospodárstva a vidieka na Slovensku
Základy agrochémie

Ukončenie

Kredity

skúška
skúška
skúška
skúška

6
6
6
6

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Analýza dát v agrobiológii *
Úvod do štúdia

Ukončenie

Kredity

skúška
zápočet

4
1

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Biológia pôdy
Biometeorológia
Ochrana a tvorba životného prostredia
Všeobecná genetika

Ukončenie

Kredity

skúška
skúška
skúška
skúška

4
6
6
6

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Etológia
Základy biochémie *

Ukončenie

Kredity

skúška
skúška

6
6

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Fyziológia rastlín
Manažment živín v agroekosystéme
Všeobecná zootechnika
Zoológia

Ukončenie

Kredity

skúška
skúška
skúška
skúška

6
6
6
4

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Ekológia rastlín a živočíchov *
Poľovníctvo I.
Základy lesného hospodárstva

Ukončenie

Kredity

skúška
skúška
skúška

4
4
6

2. semester
Kód
A15-0113-B
Z15-0009-B
A15-0031-B
A15-0074-B
Kód
A15-0130-B
P15-0021-B

3. semester
Kód
A15-0038-B
A15-0012-B
A15-0056-B
A15-0036-B
Kód
A15-0025-B
A15-0088-B
Z15-0047-B
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4. semester
Kód

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Bezpečnosť a hygiena potravín
Krmovinárstvo
Všeobecná rastlinná výroba
Základy výživy

Ukončenie

Kredity

skúška
skúška
skúška
skúška

6
6
6
6

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Ochrana prírody
Poľovníctvo II.

Ukončenie

Kredity

skúška
skúška

4
4

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Rastlinná výroba
Vidiecky turizmus a agroturizmus
Živočíšna výroba

Ukončenie

Kredity

skúška
skúška
skúška

6
6
6

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Metodika vypracovania záverečnej práce
Záujmový chov hydiny

Ukončenie

Kredity

zápočet
skúška

3
4

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Liečivé rastliny
Základy herbológie
Základy udržateľného poľnohospodárstva

Ukončenie

Kredity

skúška
skúška
skúška

6
6
6

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Všeobecná zoohygiena
Základy biologickej bezpečnosti

Ukončenie

Kredity

skúška
skúška

6
4

Ukončenie

Kredity

P15-0114-B
A15-0108-B

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Hodnotenie poľnohospodárskych produktov
Manažment ochrany rastlín

skúška
skúška

6
6

Kód

Názov predmetu

Ukončenie

Kredity

P15-0054-B
A15-0158-B
A15-0129-B
A15-0223-B
Kód
A15-0032-B
A15-0089-B

5. semester
Kód
A15-0124-B
A15-0174-B
A15-0156-B
Kód
A15-0050-B
A15-0096-B

6. semester
Kód
A15-0163-B
A15-0177-B
A15-0178-B
Kód
A15-0190-B
A15-0075-B

7. semester
Kód
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A15-0119-B
A15-0014-B

Skupina predmetov povinne voliteľných
Alternatívne a energetické plodiny
Výroba a využitie organických hnojív *

skúška
skúška

4
3

Ukončenie

Kredity

zápočet
zápočet
skúška
skúška

6
5
2
2

8. semester
Kód
A15-0001-B
A15-0005-B
A15-0150-B
A15-0171-B

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Bakalárska práca
Odborná prax Bc.
Rastlinná a živočíšna výroba
Udržateľné poľnohospodárstvo

Počet kreditov za povinne voliteľné predmety

minimum 11

maximum 25

jadro 17

* - predmety tvoriace jadro znalostí študijného odboru
Charakteristika študijného programu udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Absolvent bakalárskeho programu udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka ovláda
biologické, technické a technologické princípy pri riadení rastlinnej a živočíšnej produkcie, princípy
a zákonitosti trvalej udržateľnosti v poľnohospodárstve. Ako stredný riadiaci a výkonný pracovník
zabezpečuje efektívnu prevádzku a rozvoj rastlinnej a živočíšnej výroby, získa poznatky
z hodnotenia poľnohospodárskych produktov, základov hygieny a úpravy potravín, stravovania,
ekonomiky, účtovníctva, ktoré využíva v podnikateľskej sfére najmä v oblasti vidieckeho turizmu
a služieb. Odborný profil dopĺňajú disciplíny agroturistika a základy cestovného ruchu.
Absolventi sú pripravení tak, aby našli uplatnenie ako strední riadiaci a výkonní pracovníci vo
všetkých typoch podnikateľských subjektov rezortu pôdohospodárstva, agropotravinárstva,
v inštitúciách štátnej správy a samosprávy. Najmä v poľnohospodárskych podnikoch a súkromných
farmách, organizáciách poskytujúcich služby v oblasti stravovania, vidieckej turistiky,
v regionálnych agentúrach životného prostredia, na mestských a obecných úradoch,
v samosprávnych orgánoch rozvojovej politiky na miestnej úrovni, vo vedecko-výskumných
a vzdelávacích inštitúciách.
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Bakalársky študijný program: Výživa ľudí (VLU) - externé 4-ročné štúdium
B-VLU externé štúdium
1. semester
Kód
P15-0085-B
A15-0184-B
A15-0204-B
Kód
A15-0060-B
A15-0006-B

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Chémia
Morfológia stavovcov
Somatológia človeka

Ukončenie

Kredity

skúška
skúška
skúška

6
6
6

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Analýza dát v agrobiológii *
Úvod do štúdia

Ukončenie

Kredity

skúška
zápočet

4
1

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Fyziológia rastlín
Základy biochémie
Základy biologickej bezpečnosti

Ukončenie

Kredity

skúška
skúška
skúška

6
6
4

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Botanika
Dejiny výživy a stravovania
Zoológia

Ukončenie

Kredity

skúška
skúška
skúška

6
4
4

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Fyziológia živočíchov
Genetika
Ochrana a tvorba životného prostredia

Ukončenie

Kredity

skúška
skúška
skúška

6
6
6

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Genetika mikroorganizmov
Pedológia a základy geológie

Ukončenie

Kredity

skúška
skúška

4
6

Ukončenie

Kredity

2. semester
Kód
A15-0038-B
P15-0021-B
A15-0075-B
Kód
A15-0019-B
A15-0193-B
A15-0036-B

3. semester
Kód
P15-0028-B
A15-0047-B
A15-0031-B
Kód
A15-0066-B
A15-0118-B

4. semester
Kód

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
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A15-0120-B
P15-0104-B
A15-0223-B

Integrovaná rastlinná výroba
Mikrobiológia
Základy výživy

Kód

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Ekológia rastlín a živočíchov
Ochrana prírody
Krmoviny v potravinovom reťazci

A15-0025-B
A15-0032-B
A15-0224-B

skúška
skúška
skúška

6
6
6

Ukončenie

Kredity

skúška
skúška
skúška

4
4
4

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Biochémia výživy ľudí
Integrovaná živočíšna výroba
Náuka o potravinách

Ukončenie

Kredity

skúška
skúška
skúška

6
6
6

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Explantátové kultúry rastlín
Metodika vypracovania záverečnej práce
Základy potravinárskej techniky *

Ukončenie

Kredity

skúška
zápočet
skúška

4
3
4

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Liečivé rastliny
Úprava potravín a stravovanie
Výživa ľudí

Ukončenie

Kredity

skúška
skúška
skúška

6
6
6

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Chov laboratórnych zvierat
Imunológia a endokrinológia

Ukončenie

Kredity

skúška
skúška

3
6

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Hodnotenie poľnohospodárskych produktov
Hygiena potravín
Počítačové aplikácie vo výžive ľudí
Základy udržateľného poľnohospodárstva

Ukončenie

Kredity

skúška
skúška
skúška
skúška

6
6
4
6

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných

Ukončenie

Kredity

5. semester
Kód
A15-0192-B
A15-0136-B
A15-0199-B
Kód
A15-0061-B
A15-0050-B
T15-0150-B

6. semester
Kód
A15-0163-B
A15-0206-B
A15-0210-B
Kód
A15-0181-B
A15-0182-B

7. semester
Kód
P15-0114-B
P15-0064-B
A15-0201-B
A15-0178-B
Kód
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P15-0072-B
A15-0174-B

Sanitácia v potravinárstve *
Vidiecky turizmus a agroturizmus

skúška
skúška

4
6

Ukončenie

Kredity

zápočet
skúška
zápočet
skúška

6
2
5
2

8. semester
Kód
A15-0001-B
A15-0197-B
A15-0005-B
A15-0058-B

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Bakalárska práca
Manažment výživy ľudí I.
Odborná prax Bc.
Výživa a potravinové zdroje

Počet kreditov za povinne voliteľné predmety

Minimum 24

Maximum 37

Jadro 12

* - predmety tvoriace jadro znalostí študijného odboru
Charakteristika študijného programu výživa ľudí
Bakalársky študijný program "Výživa ľudí" je zameraný na výchovu špecialistov, ktorí sú
schopní zvládnuť problémy výživy ľudí vo vzťahu ku kvalite poľnohospodárskych produktov.
Absolvent bude ovládať poznatky na zabezpečenie výroby zdravotne neškodných biologicky
plnohodnotných a nutrične žiadaných potravín, sledovať a hodnotiť úroveň výživy ľudí.
Absolventi bakalárskeho študijného programu sa môžu uplatniť v poľnohospodárskych
podnikoch rôznych foriem, najmä podnikoch s výrobou potravín rastlinného aj živočíšneho pôvodu,
v potravinárskych podnikoch a akciových spoločnostiach, podnikoch spoločného stravovania,
zdravotných zariadeniach, v zdravotných podnikoch služieb, kontrolných inštitúciách,
organizáciách pre vnútorný a medzinárodný obchod s poľnohospodárskymi produktmi
a potravinami, distribučných spoločnostiach v oblasti potravín, ako aj v osvete, reklame, školách
a vedeckých inštitúciách.
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Bakalársky študijný program: Všeobecné poľnohospodárstvo (VSP) - externé 4-ročné štúdium
B-VSP externé štúdium
1. semester
Kód
A15-0019-B
A15-0184-B
A15-0031-B
A15-0118-B
Kód
A15-0077-B
A15-0006-B

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Botanika
Morfológia stavovcov
Ochrana a tvorba životného prostredia
Pedológia a základy geológie

Ukončenie

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Chov akváriových rýb
Úvod do štúdia

Ukončenie

skúška
skúška
skúška
skúška

skúška
zápočet

Kredity
6
6
6
6
Kredity
4
1

2. semester
Kód
A15-0060-B
A15-0113-B
A15-0017-B
A15-0036-B
Kód
A15-0025-B
A15-0130-B

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Analýza dát v agrobiológii
Biológia pôdy
Základy agrochémie
Zoológia

Ukončenie

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Ekológia rastlín a živočíchov
Etológia

Ukončenie

skúška
skúška
skúška
skúška

skúška
skúška

Kredity
4
4
6
4
Kredity
4
6

3. semester
Kód
A15-0038-B
P15-0028-B
A15-0047-B
A15-0129-B
Kód
A15-0116-B

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Fyziológia rastlín
Fyziológia živočíchov
Genetika
Všeobecná rastlinná výroba

Ukončenie

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Klasifikácia pôd

Ukončenie

skúška
skúška
skúška
skúška

4. semester
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skúška

Kredity
6
6
6
6
Kredity
4

Kód
A15-0158-B
A15-0012-B
A15-0056-B
A15-0222-B
Kód
A15-0076-B

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Krmovinárstvo
Manažment živín v agroekosystéme
Všeobecná zootechnika
Výživa zvierat

Ukončenie

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Farmové chovy zveri

Ukončenie

skúška
skúška
skúška
skúška

skúška

Kredity
6
6
6
6
Kredity
6

5. semester
Kód
A15-0125-B
A15-0189-B
A15-0190-B
Kód
A15-0083-B
A15-0050-B
A15-0088-B

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Rastlinná výroba I.
Všeobecná reprodukcia zvierat
Všeobecná zoohygiena

Ukončenie

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Chov rýb
Metodika vypracovania záverečnej práce
Poľovníctvo I.

Ukončenie

skúška
skúška
skúška

skúška
zápočet
skúška

Kredity
6
6
6
Kredity
6
3
4

6. semester
Kód
A15-0126-B
A15-0178-B
A15-0157-B
Kód
A15-0119-B
A15-0211-B
A15-0089-B

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Rastlinná výroba II.
Základy udržateľného poľnohospodárstva
Živočíšna výroba I.

Ukončenie

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Alternatívne a energetické plodiny *
Konzervovanie a úprava krmív
Poľovníctvo II.

Ukončenie

skúška
skúška
skúška

skúška
skúška
skúška

Kredity
6
6
6
Kredity
4
6
4

7. semester
Kód
P15-0114-B
A15-0108-B
T15-0118-B
A15-0097-B

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Hodnotenie poľnohospodárskych produktov
Manažment ochrany rastlín
Mechanizácia poľnohospodárskej výroby
Živočíšna výroba II.
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Ukončenie
skúška
skúška
skúška
skúška

Kredity
6
6
6
6

Kód
A15-0090-B
A15-0177-B

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Rybárstvo vo voľných vodách
Základy herbológie

Ukončenie

Kredity

zápočet
skúška

3
6

8. semester
Kód
A15-0001-B
A15-0005-B
A15-0123-B
A15-0059-B

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Bakalárska práca
Odborná prax Bc.
Rastlinná produkcia
Zootechnika

Ukončenie

Kredity

zápočet
zápočet
skúška
skúška

Počet kreditov za povinne voliteľné predmety

minimum 7

maximum 33

6
5
2
2

Jadro 4

* - predmety tvoriace jadro znalostí študijného odboru
Charakteristika študijného programu všeobecné poľnohospodárstvo
Absolvent získa v priebehu štúdia širší teoretický základ z botaniky, zoológie, fyziológie,
mikrobiológie, morfológie stavovcov, genetiky atď. a z iných predmetov ako sú chémia, biochémia,
atď. Špeciálny profil získa absolvovaním predmetov rastlinnej a živočíšnej produkcie. Praktické
informácie sú orientované do rastlinnej produkcie, živočíšnej produkcie, mechanizácie, hodnotenia
poľnohospodárskych produktov, hygieny a prevencie proti chorobám. Profil absolventa je doplnený
predmetmi ekonomiky a manažmentu, tvorby a ochrany životného prostredia.
Absolvent bakalárskeho programu má možnosť uplatniť sa v poľnohospodárstve v technickoekonomickom sektore poľnohospodárskych podnikov orientovaných na rastlinnú a živočíšnu
produkciu, v technologických procesoch poľnohospodársko-potravinárskych podnikov v obchode
samotnom, v regionálnych poľnohospodárskych komplexoch ako farmár.
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II. Študijné plány a charakteristika inžinierskych študijných programov
Inžiniersky študijný program Manažment živočíšnej výroby (MZV) – 2-ročné štúdium

I-MZV denné štúdium
1. semester
Kód
A15-0043-I
E15-0011-I
A15-0054-I
A15-0186-I
A15-0187-I
Kód
A15-0048-I
A15-0183-I
A15-0217-I
A15-0086-I

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Biometrika
Ekonomika agroodvetví
Šľachtenie hospodárskych zvierat
Špeciálna reprodukcia zvierat
Špeciálna zoohygiena

Ukončenie

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Genetika populácií *
Infekcie a intoxikácie
Náuka o krmivách
Manažment a technológia chovu hydiny *

Ukončenie

skúška
skúška
skúška
skúška
skúška

skúška
Skúška
skúška
skúška

Kredity
4
6
4
6
4
Kredity
6
6
6
4

2. semester
Kód
A15-0212-I
A15-0213-I
A15-0141-I
A15-0143-I
A15-0092-I
Kód
A15-0042-I
A15-0225-I
A15-0094-I

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Kŕmenie neprežúvavcov
Kŕmenie prežúvavcov
Manažment a technológia chovu HD
Manažment a technológia chovu ošípaných
Technológia chovu malých hospodárskych zvierat

Ukončenie

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Biodiverzita v populáciách hospodárskych zvierat
Lúkarstvo a pasienkárstvo
Včelárstvo

Ukončenie

skúška
skúška
skúška
skúška
skúška

skúška
skúška
skúška

Kredity
6
6
6
6
6
Kredity
4
6
6

3. semester
Kód
A15-0135-I
A15-0214-I

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Chov koní
Krmivárske technológie

Ukončenie
skúška
skúška
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Kredity
6
6

A15-0144-I
P15-0048-I

Manažment a technológia chovu oviec a kôz
Technológia spracovania živočíšnych produktov

Kód

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Genetické technológie živočíchov
Posudzovanie a hodnotenie krmív
Spoločná poľnohospodárska politika EÚ, I. pilier
Šľachtiteľské programy v chove zvierat
Výživa a metabolické poruchy zvierat

A15-0046-I
A15-0218-I
A15-0170-I
A15-0055-I
A15-0227-I

skúška
skúška
Ukončenie
skúška
skúška
skúška
skúška
skúška

4
4
Kredity
6
4
6
4
4

4. semester
Kód
A15-0002-I
A15-0003-I
A15-0004-I
A15-0145-I
A15-0221-I

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Diplomová práca
Diplomová prax
Odborná prax
Manažment a technológie živočíšnej výroby
Výživa a šľachtenie zvierat

Počet kreditov za povinne voliteľné predmety

Minimum 10

Ukončenie
zápočet
zápočet
zápočet
štátna skúška
štátna skúška

Maximum 16

Kredity
10
5
5
5
5

Jadro 10

* - predmety tvoriace jadro znalostí študijného odboru
Charakteristika študijného programu manažment živočíšnej výroby
Absolvent študijného programu je schopný analyzovať a riadiť živočíšnu produkciu
a špeciálne chovy zvierat s ohľadom na kvalitu a bezpečnosť produktov, tvorbu a ochranu
životného prostredia, biodiverzitu a humánny chov zvierat a schopnosť konkurencie
v medzinárodnom meradle. Hlboké poznatky z oblasti biologických, technologických,
ekonomických a organizačných aspektov živočíšnej výroby umožňujú analyzovať a riešiť aktuálne
problémy živočíšnej výroby, riadiť vývojové projekty a tímy pracovníkov, ako aj subjektov rôznych
typov.
Absolventi sú pripravení pracovať v subjektoch zameraných na živočíšnu produkciu,
chovateľstvo športových a záujmových druhov zvierat a na vývoji technologických a operačných
systémov v živočíšnej výrobe. Má skúsenosti ako špecialista v manažmente a organizačných
štruktúrach v štátnej administratíve, ako hlavný technológ v biologických službách, výrobných
a obchodných podnikoch, v poľnohospodárskom výskume a školstve.
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Inžiniersky študijný program Špeciálne chovateľské odvetvia (CHO) – 2-ročné štúdium
I-CHO denné štúdium
1. semester
Kód
A15-0043-I
A15-0048-I
A15-0134-I
A15-0081-I
A15-0186-I
Kód
A15-0142-I
A15-0217-I
A15-0183-I

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Biometrika
Genetika populácií
Chov exotických párno a nepárnokopytníkov
Chov kožušinových zvierat
Špeciálna reprodukcia zvierat

Ukončenie

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Manažment a technológia chovu HZ *
Náuka o krmivách
Infekcie a intoxikácie

Ukončenie

skúška
skúška
skúška
skúška
skúška

skúška
skúška
skúška

Kredity
4
6
4
4
6
Kredity
6
6
6

2. semester
Kód
A15-0212-I
A15-0213-I
A15-0054-I
A15-0187-I
A15-0094-I
Kód
A15-0042-I
A15-0225-I

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Kŕmenie neprežúvavcov
Kŕmenie prežúvavcov
Šľachtenie hospodárskych zvierat
Špeciálna zoohygiena
Včelárstvo

Ukončenie

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Biodiverzita v populáciách hospodárskych zvierat *
Lúkarstvo a pasienkárstvo

Ukončenie

skúška
skúška
skúška
skúška
skúška

skúška
skúška

Kredity
6
6
4
4
6
Kredity
4
6

3. semester
Kód
A15-0135-I
A15-0082-I
A15-0055-I
A15-0092-I
A15-0093-I
Kód

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Chov koní
Chov netradičných druhov vtákov
Šľachtiteľské programy v chove zvierat
Technológia chovu malých hospodárskych zvierat
Technológia spracovania doplnkových produktov
ŽV

Ukončenie

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných

Ukončenie
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skúška
skúška
skúška
skúška
skúška

Kredity
6
4
4
6
4

Kredity

A15-0214-I
A15-0227-I

Krmivárske technológie
Výživa a metabolické poruchy zvierat

skúška
skúška

6
4

4. semester
Kód
A15-0002-I
A15-0003-I
A15-0004-I
A15-0085-I
A15-0095-I

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Diplomová práca
Diplomová prax
Odborná prax
Intenzívne chovy malých hospodárskych zvierat
Záujmové chovy zvierat

Počet kreditov za povinne voliteľné predmety

Minimum 16

Ukončenie
zápočet
zápočet
zápočet
štátna skúška
štátna skúška
Maximum 16

Kredity
10
5
5
5
5
Jadro 10

* - predmety tvoriace jadro znalostí študijného odboru
Charakteristika študijného programu špeciálne chovateľské odvetvia
Absolvent študijného programu ovláda biologické znaky a vlastnosti rôznych druhov zvierat,
genetické a fyziologické aspekty ich chovu, zdravia, hygieny a prevencie voči chorobám, výživy,
kŕmenia a šľachtenia. Je schopný kreatívne aplikovať teoretické poznatky do chovov v súlade
s domácou legislatívou a medzinárodnými dohovormi. Hlboké poznatky v téme využíva pre
riešenie problémov v špeciálnej živočíšnej výrobe a v samostatnom riadení rôznych
poľnohospodárskych podnikov.
Absolventi sú pripravení pracovať ako manažéri a špecialisti v subjektoch zaoberajúcich sa
chovom malých a záujmových druhov zvierat, v zoologických záhradách, chovateľských
združeniach a zväzoch. Môžu tiež pracovať v oblasti chovu hospodárskych zvierat a v marketingu.
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Inžiniersky študijný program Výživa zvierat a krmivárstvo (VZK) – 2-ročné štúdium
I-VZK denné štúdium
1. semester
Kód
A15-0043-I
P15-0024-I
P15-0025-I
A15-0142-I
A15-0217-I
Kód
A15-0185-I

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Biometrika
Fyziológia neprežúvavcov
Fyziológia prežúvavcov
Manažment a technológia chovu HZ
Náuka o krmivách

Ukončenie

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Reprodukčná toxikológia

Ukončenie

skúška
skúška
skúška
skúška
skúška

skúška

Kredity
4
4
4
6
6
Kredity
4

2. semester
Kód
A15-0212-I
A15-0213-I
A15-0225-I
A15-0054-I
Kód
A15-0024-I
A15-0046-I
A15-0086-I
A15-0187-I

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Kŕmenie neprežúvavcov
Kŕmenie prežúvavcov
Lúkarstvo a pasienkárstvo
Šľachtenie hospodárskych zvierat

Ukončenie

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Ekológia agroekosystémov
Genetické technológie živočíchov
Manažment a technológia chovu hydiny
Špeciálna zoohygiena *

Ukončenie

skúška
skúška
skúška
skúška

skúška
skúška
skúška
skúška

Kredity
6
6
6
4
Kredity
4
6
4
4

3. semester
Kód
A15-0214-I
A15-0216-I
A15-0218-I
A15-0186-I
A15-0227-I
Kód
A15-0135-I
P15-0048-I

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Krmivárske technológie
Kŕmne zmesi
Posudzovanie a hodnotenie krmív
Špeciálna reprodukcia zvierat
Výživa a metabolické poruchy zvierat

Ukončenie

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Chov koní
Technológia spracovania živočíšnych produktov

Ukončenie
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skúška
skúška
skúška
skúška
skúška

skúška
skúška

Kredity
6
6
4
6
4
Kredity
6
4

A15-0153-I

Udržateľné a ekologické poľnohospodárstvo v ŽV *

skúška

6

4. semester
Kód
A15-0002-I
A15-0003-I
A15-0004-I
A15-0215-I
A15-0220-I

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Diplomová práca
Diplomová prax
Odborná prax
Krmivárstvo
Výživa a kŕmenie zvierat

Ukončenie
zápočet
zápočet
zápočet
štátna skúška
štátna skúška

Počet kreditov za povinne voliteľné predmety

minimum 10

maximum 18

Kredity
10
5
5
5
5

Jadro 10

* - predmety tvoriace jadro znalostí študijného odboru
Charakteristika študijného programu výživa zvierat a krmivárstvo
Absolvent študijného programu ovláda postavenie výživy v integrovanom biologickom
systéme, má hlboké poznatky z látkovej a energetickej premeny, fyziológie výživy, nutričného
zloženia krmív ako zdrojov výživy, ovláda princípy fyzikálnych, chemických a biologických metód
úpravy a konzervácie krmív pre zvýšenie stráviteľnosti a výživnej hodnoty, ovláda problematiku
hodnotenia kvality krmív. Absolvent je schopný tvorivo aplikovať optimalizované systémy výživy
v praxi, analyzovať nutričnú úroveň, príčiny disbalancie s predikciou možných následkov
a chorobných stavov, získa schopnosť riadiť krmivárske výrobné procesy, modelovať diéty
a výživové programy.
Absolvent sa uplatní ako výživár krmivárskych firiem zabezpečujúcich výrobu kŕmnych
zmesí a koncentrátov, pri optimalizácii receptúr, ako hlavný inžinier technológie výroby, vo
výživárskom poradenstve a marketingu, ako podnikateľ v oblasti výživy, ako zootechnik-výživár
fariem živočíšnej výroby, v laboratórnej praxi, v oblasti výskumu a vývoja, v riadiacej sfére
agrokomplexu a v oblasti vzdelávania.
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Inžiniersky študijný program Manažment rastlinnej výroby (MRV) – 2-ročné štúdium
I-MRV denné štúdium
1. semester
Kód
A15-0007-I
E15-0011-I
A15-0103-I
A15-0069-I
Kód
A15-0024-I
A15-0068-I
A15-0039-I
A15-0071-I
A15-0041-I

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Agrochémia a výživa rastlín
Ekonomika agroodvetví
Integrovaná ochrana poľných plodín I.
Pokusníctvo a biometrika

Ukončenie

Kredity

skúška
skúška
skúška
skúška

6
6
6
4

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Ekológia agroekosystémov
Ochrana genofondu rastlín *
Patofyziológia rastlín
Semenárstvo rastlín
Stresová fyziológia rastlín

Ukončenie

Kredity

skúška
skúška
skúška
skúška
skúška

4
4
6
4
6

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Integrovaná ochrana poľných plodín II.
Lúkarstvo a pasienkárstvo
Produkčná ekológia a klimatická zmena
Šľachtenie rastlín

Ukončenie

Kredity

skúška
skúška
skúška
skúška

6
6
6
4

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Dendrológia
Základy farmakognózie a fytoterapie
Udržateľné a ekologické poľnohospodárstvo v RV *

Ukončenie

Kredity

skúška
skúška
skúška

4
6
6

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Manažment RV, tvorba a kvalita produkcie
Náuka o burinách
Systémy hnojenia poľnohospodárskych plodín
Záhradníctvo

Ukončenie

Kredity

skúška
skúška
skúška
skúška

6
6
6
6

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Ekofyziológia plodín a drevín

Ukončenie

Kredity

skúška

4

2. semester
Kód
A15-0104-I
A15-0225-I
A15-0040-I
A15-0072-I
Kód
A15-0020-I
A15-0176-I
A15-0173-I

3. semester
Kód
A15-0122-I
A15-0164-I
A15-0013-I
Z15-0128-I
Kód
A15-0037-I
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A15-0160-I
A15-0170-I

Poľné krmovinárstvo *
Spoločná poľnohospodárska politika EÚ, I. pilier

skúška
skúška

6
6

Ukončenie

Kredity

zápočet
zápočet
zápočet
štátna
skúška
štátna
skúška

10
5
5
5

4. semester
Kód
A15-0002-I
A15-0003-I
A15-0004-I
A15-0121-I

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Diplomová práca
Diplomová prax
Odborná prax
Manažment a technológie rastlinnej výroby

A15-0015-I

Výživa a ochrana rastlín

Počet kreditov za povinne voliteľné predmety

minimum 16 maximum 22

5

jadro 16

* - predmety tvoriace jadro znalostí študijného odboru
Charakteristika študijného programu manažment rastlinnej výroby
Absolvent študijného programu má schopnosti analyzovať a navrhovať biologické,
technologické a ekonomické riešenia problémov v produkčnom procese rastlín/plodín
v agroekologických podmienkach pestovania. Je schopný riadiť produkčný proces plodín
a technológie v ňom používané, ovláda teoretické aspekty jeho regulácie a optimalizácie a vie ich
efektívne aplikovať do výroby. Vie navrhovať, analyzovať a riadiť technologické procesy
v rastlinnej výrobe, hodnotiť rôzne poľnohospodárske systémy podľa zavedených kvantitatívnych
a kvalitatívnych parametrov.
Absolventi sú schopní pracovať ako manažéri poľnohospodárskych podnikoch družstevného
i súkromného (farmového) typu, v agrochemických podnikoch a službách, v šľachtiteľských
a semenárskych podnikoch, výskumných inštitúciách, podnikoch projektovania podhorských
a horských poľnohospodárskych systémov, v kontrolných a skúšobných ústavoch, v štátnej
administratíve, v agroturizme a v školstve.
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Inžiniersky študijný program Výživa a ochrana rastlín – 2-ročné štúdium
I-VOR denné štúdium
1. semester
Kód
A15-0007-I
A15-0103-I
A15-0106-I
A15-0039-I
Kód
A15-0100-I
A15-0068-I
A15-0164-I
Z15-0128-I
A15-0094-I

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Agrochémia a výživa rastlín
Integrovaná ochrana poľných plodín I.
Integrovaná ochrana záhradníckych rastlín I.
Patofyziológia rastlín

Ukončenie

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Helminthológia a akarológia
Ochrana genofondu rastlín *
Náuka o burinách
Záhradníctvo *
Včelárstvo

Ukončenie

skúška
skúška
skúška
skúška

skúška
skúška
skúška
skúška
skúška

Kredity
6
6
6
6
Kredity
4
4
6
6
6

2. semester
Kód

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Integrovaná ochrana poľných plodín II.
Integrovaná ochrana záhradníckych rastlín II.
Ochrana rastlín proti burinám
Pokusníctvo a biometrika
Šľachtenie rastlín

Ukončenie

Kód

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných

Ukončenie

A15-0173-I

Udržateľné a ekologické poľnohospodárstvo v RV *

A15-0104-I
A15-0107-I
A15-0165-I
A15-0069-I
A15-0072-I

skúška
skúška
skúška
skúška
skúška

skúška

Kredity
6
6
4
4
4
Kredity
6

3. semester
Kód
A15-0122-I
A15-0040-I
A15-0013-I
Kód
A15-0037-I
A15-0160-I
A15-0170-I

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Manažment RV, tvorba a kvalita produkcie
Produkčná ekológia a klimatická zmena
Systémy hnojenia poľnohospodárskych plodín

Ukončenie

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Ekofyziológia plodín a drevín
Poľné krmovinárstvo *
Spoločná poľnohospodárska politika EÚ, I. pilier

Ukončenie
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skúška
skúška
skúška

skúška
skúška
skúška

Kredity
6
6
6
Kredity
4
6
6

4. semester
Kód
A15-0002-I
A15-0003-I
A15-0004-I
A15-0105-I
A15-0011-I

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Diplomová práca
Diplomová prax
Odborná prax
Integrovaná ochrana rastlín
Manažment výživy rastlín

Ukončenie
zápočet
zápočet
zápočet
štátna skúška
štátna skúška

Počet kreditov za povinne voliteľné predmety

minimum 12

maximum 18

Kredity
10
5
5
5
5
jadro 12

* - predmety tvoriace jadro znalostí študijného odboru
Charakteristika študijného programu výživa a ochrana rastlín
Absolventi druhého stupňa študijného programu dokážu navrhovať, uplatňovať a analyzovať
biologické, technologické a technologicko-ekonomické riešenia v rastlinnej produkcii v rôznych
podmienkach prostredia. Získajú vedomosti z oblasti rastlinnej produkcie, majú schopnosti riadiť
výrobné procesy a technológie, ovládajú teoretické aspekty optimalizácie vnútorných regulačných
mechanizmov poľnohospodárskych plodín. V rovine praktických schopností a zručností absolvent
dokáže analyzovať, navrhovať a riadiť technologické procesy a hodnotiť poľnohospodárske
systémy v praxi podľa stanovených parametrov kvality a uplatňovať ekonomické poznatky pri
riadení.
Absolvent sa uplatní v šľachtiteľských a semenárskych podnikoch a firmách, ako špičkový
manažér
v poľnohospodárskych
subjektoch
družstevného
a súkromného
charakteru,
v agrochemických podnikoch, vo výskumných ústavoch, v projektovaní podhorských a horských
poľnohospodárskych systémov, v kontrolných a skúšobných pracoviskách, v štátnej správe,
v agroturistike a v školstve.
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Inžiniersky študijný program Udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (UPR), 2-ročné štúdium

I-UPR denné štúdium
1. semester
Kód
A15-0103-I
A15-0142-I
A15-0069-I
A15-0024-I
Kód
A15-0135-I
A15-0033-I
U15-0091-I

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Integrovaná ochrana poľných plodín I.
Manažment a technológia chovu HZ
Pokusníctvo a biometrika
Ekológia agroekosystémov

Ukončenie

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Chov koní
Politika EÚ v oblasti životného prostredia
Vidiecky cestovný ruch

Ukončenie

skúška
skúška
skúška
skúška

skúška
skúška
skúška

Kredity
6
6
4
4
Kredity
6
6
4

2. semester
Kód
A15-0104-I
A15-0164-I
A15-0173-I
A15-0153-I
Kód
A15-0098-I
A15-0168-I
A15-0013-I
A15-0072-I
A15-0225-I

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Integrovaná ochrana poľných plodín II.
Náuka o burinách
Udržateľné a ekologické poľnohospodárstvo v RV
Udržateľné a ekologické poľnohospodárstvo v ŽV

Ukončenie

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Biologické metódy v ochrane rastlín
Projektovanie udržateľných poľnohospodárskych
systémov
Systémy hnojenia poľnohospodárskych plodín *
Šľachtenie rastlín
Lúkarstvo a pasienkárstvo

Ukončenie

skúška
skúška
Skúška
skúška

Kredity
6
6
6
6
Kredity

skúška
zápočet

6
3

skúška
skúška
skúška

6
4
6

3. semester
Kód
A15-0122-I
A15-0166-I
U15-0087-I
A15-0170-I
Kód

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Manažment RV, tvorba a kvalita produkcie
Podporné programy rozvoja vidieka
Rozvoj vidieka
Spoločná poľnohospodárska politika EÚ, I. pilier

Ukončenie

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných

Ukončenie
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skúška
skúška
skúška
skúška

Kredity
6
6
6
6
Kredity

A15-0144-I
A15-0071-I
Z15-0128-I

Manažment a technológia chovu oviec a kôz
Semenárstvo rastlín *
Záhradníctvo

skúška
skúška
skúška

4
4
6

4. semester
Kód
A15-0002-I
A15-0003-I
A15-0004-I
A15-0167-I
A15-0172-I

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Diplomová práca
Diplomová prax
Odborná prax
Poľnohospodárska politika EÚ a programy
rozvoja vidieka
Udržateľné a ekologické poľnohospodárstvo

Počet kreditov za povinne voliteľné predmety

Minimum 11

Ukončenie

Kredity

zápočet
zápočet
zápočet
štátna skúška

10
5
5
5

štátna skúška

5

Maximum 22

Jadro 4

* - predmety tvoriace jadro znalostí študijného odboru
Charakteristika študijného programu udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Absolvent inžinierskeho študijného programu dokáže prezentovať vlastné postupy riešenia
problémov udržateľných poľnohospodárskych systémov v nadväznosti na mimoprodukčné funkcie
poľnohospodárstva podporujúce rozvoj vidieka; dokáže efektívne rozhodovať pri výbere metód,
technológií, techniky a prostriedkov v oblasti udržateľných poľnohospodárskych systémov
a rozvoja vidieka, tvorivo aplikovať získané poznatky v praxi. Absolvent získa schopnosť
navrhovať, projektovať, implementovať udržateľné poľnohospodárske systémy v rôznych
agroklimatických podmienkach; analyzovať a riadiť technologické procesy, rozumie nosným
oblastiam teórie udržateľných poľnohospodárskych systémov so schopnosťou kritickej analýzy
v celom komplexe problémov.
Absolventi sú pripravení tak, aby našli uplatnenie ako vrcholoví riadiaci a výkonní pracovníci
vo všetkých typoch podnikateľských subjektov rezortu pôdohospodárstva, agropotravinárstva,
inštitúciách štátnej správy a samosprávy, najmä v inštitúciách usmerňujúcich rozvoj vidieka
a regiónov, na mestských a obecných úradoch, regionálnych agentúrach životného prostredia,
inštitúciách rozvíjajúcich cestovný ruch a pod.
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Inžiniersky študijný program Výživa ľudí (VLU) – 2-ročné štúdium
I-VLU denné štúdium
1. semester
Kód
A15-0043-I
P15-0027-I
A15-0195-I
P15-0106-I
A15-0188-I
Kód
A15-0044-I

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Biometrika
Fyziológia výživy
Klinická výživa I.
Mikrobiológia potravín
Toxikológia potravín

Ukončenie

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Ekogenetika *

Ukončenie

skúška
skúška
skúška
skúška
skúška

skúška

Kredity
4
4
6
6
6
Kredity
4

2. semester
Kód
P15-0065-I
A15-0196-I
A15-0052-I
A15-0202-I
A15-0228-I
Kód
A15-0064-I
A15-0026-I
A15-0203-I
A15-0205-I
A15-0176-I

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Hygiena výživy a stravovania
Klinická výživa II.
Nutričná genomika
Potravinová bezpečnosť
Výživa a metabolické poruchy človeka

Ukončenie

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Genetické zdroje potravín *
Hygiena prostredia
Psychológia výživy
Šport a výživa
Základy farmakognózie a fytoterapie

Ukončenie

skúška
skúška
skúška
skúška
skúška

skúška
skúška
skúška
skúška
skúška

Kredity
6
6
6
4
4
Kredity
4
4
4
4
6

3. semester
Kód
A15-0194-I
A15-0200-I
A15-0208-I
A15-0209-I
Kód
P15-0067-I

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Dietetika a dietológia
Nutričná epidemiológia
Výživa a zdravie
Výživa detí

Ukončenie

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Legislatíva a kontrola potravín *

Ukončenie
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skúška
skúška
skúška
skúška

skúška

Kredity
4
4
6
6
Kredity
4

E15-0090-I
A15-0051-I

Marketing potravín
Molekulová genetika a imunogenetika *

skúška
skúška

6
4

4. semester
Kód
A15-0002-I
A15-0003-I
A15-0004-I
A15-0049-I
A15-0207-I

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Diplomová práca
Diplomová prax
Odborná prax
Manažment výživy ľudí II.
Výživa a dietológia

Počet kreditov za povinne voliteľné predmety

Ukončenie
zápočet
zápočet
zápočet
štátna skúška
štátna skúška

Minimum 12

Maximum 18

Kredity
10
5
5
5
5

Jadro 12

* - predmety tvoriace jadro znalostí študijného odboru
Charakteristika študijného programu výživa ľudí
Absolvent študijného programu má teoretické poznatky o úlohe výživy v biologickom
systéme, o globálnej i lokálnej politike výživy a cieľoch. Pozná podstatu látkového a energetického
metabolizmu v organizme, fyziológiu výživy a zloženie rôznych druhov potravy. Pozná príčiny
fyziologických a mikrobiologických zmien v potrave, zmeny počas úpravy, skladovania
a konzervovania potravy, pozná podstatu pri hodnotení hygienickej a toxikologickej kvality
potravín. Absolvent je schopný optimalizovať výživové systémy v praxi, analyzovať hladinu živín
v organizme, príčiny výživovej disbalancie, predpovedať chorobný stav. Je schopný riadiť
spracovávanie potravín, výživové režimy u rôznych skupín ľudskej populácie, modulovať diéty
a výživové programy u zdravej populácie.
Absolventi sa môžu uplatniť ako hlavní inžinieri ľudskej výživy, ako manažéri v rôznych
spracovateľských podnikoch, v stravovacích zariadeniach a službách, v kontrolných ústavoch pre
kvalitu potravín a stravovanie, ako sanitárni inšpektori a hygienici, vo výskumných ústavoch a v
školstve.
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Inžiniersky študijný program Genetické technológie v agrobiológii (GTA) - 2-ročné štúdium
I-GTA denné štúdium
1. semester
Kód
A15-0048-I
A15-0122-I
A15-0051-I
A15-0069-I
A15-0070-I
Kód
A15-0007-I
A15-0044-I
A15-0041-I

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Genetika populácií
Manažment RV, tvorba a kvalita produkcie
Molekulová genetika a imunogenetika
Pokusníctvo a biometrika
Rastlinné biotechnológie

Ukončenie

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Agrochémia a výživa rastlín *
Ekogenetika
Stresová fyziológia rastlín

Ukončenie

skúška
skúška
skúška
skúška
skúška

skúška
skúška
skúška

Kredity
6
6
4
4
6
Kredity
6
4
6

2. semester
Kód
A15-0046-I
A15-0142-I
A15-0068-I
A15-0054-I
A15-0072-I
Kód
A15-0098-I
A15-0008-I
A15-0099-I
A15-0064-I
P15-0018-I

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Genetické technológie živočíchov
Manažment a technológia chovu HZ
Ochrana genofondu rastlín
Šľachtenie hospodárskych zvierat
Šľachtenie rastlín

Ukončenie

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Biologické metódy v ochrane rastlín
Environmentálna toxikológia
Genetická rezistencia rastlín
Genetické zdroje potravín
Metódy a techniky génových manipulácií

Ukončenie

skúška
skúška
skúška
skúška
skúška

skúška
skúška
skúška
skúška
skúška

Kredity
6
6
4
4
4
Kredity
6
6
4
4
6

3. semester
Kód
A15-0042-I
P15-0012-I
A15-0063-I
Kód

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Biodiverzita v populáciách hospodárskych zvierat
Biotechnológie v živočíšnej produkcii
Genetické technológie rastlín

Ukončenie

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných

Ukončenie
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skúška
skúška
skúška

Kredity
4
6
6
Kredity

A15-0067-I
A15-0214-I
A15-0071-I
A15-0055-I

Genomika a bioinformatika
Krmivárske technológie
Semenárstvo rastlín
Šľachtiteľské programy v chove zvierat *

skúška
skúška
skúška
skúška

6
6
4
4

4. semester
Kód
A15-0002-I
A15-0003-I
A15-0062-I
A15-0045-I
A15-0004-I

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Diplomová práca
Diplomová prax
Genetické technológie a šľachtenie rastlín
Genetické technológie a šľachtenie zvierat
Odborná prax

Počet kreditov za povinne voliteľné predmety

Minimum 10

Ukončenie
zápočet
zápočet
skúška
skúška
zápočet

Maximum 24

Kredity
10
5
5
5
5

Jadro 10

* - predmety tvoriace jadro znalostí študijného odboru
Charakteristika študijného programu genetické technológie v agrobiológii
Absolvent študijného programu Genetické technológie v agrobiológii dokáže analyzovať,
navrhovať a uplatňovať biologické, technické a technologicko-ekonomické riešenia v rastlinnej
a živočíšnej produkcii. Jeho jedinečné uplatnenie je v oblasti tvorby nových genotypov rastlín
a hospodárskych zvierat metódami genetických technológií, rozmnožovaní rastlín a živočíchov,
záchrane a
ochrane biologickej rozmanitosti rastlín a
živočíchov a
riešenia
agroenvironmentálnych problémov biologickej bezpečnosti. Absolvent je schopný tvorivo
aplikovať optimalizované postupy identifikácie genofondu rastlín a zvierat a analyzovať vzťahy
genetického založenia rastlín a zvierat ku kvalite produkcie, jej nutričnej úrovne a zdravotnej
bezpečnosti.
Absolvent sa uplatní ako odborník pre genetické hodnotenie rastlín a zvierat v rámci ÚKSÚP,
Štátneho plemenárskeho ústavu, v biologických službách orientovaných na šľachtenie nových
odrôd rastlín a ochranu rastlinnej a živočíšnej biodiverzity. Absolvent sa uplatní v oblasti výskumu
a vzdelávania.
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Inžiniersky študijný program Agroekológia (EKO) – 2-ročné štúdium
I-EKO denné štúdium
1. semester
Kód
A15-0044-I
A15-0024-I
A15-0142-I
U15-0069-S
A15-0034-I
Kód
A15-0007-I
A15-0068-I
A15-0033-I

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Ekogenetika
Ekológia agroekosystémov
Manažment a technológia chovu HZ
Právo životného prostredia
Prírodné zdroje

Ukončenie

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Agrochémia a výživa rastlín *
Ochrana genofondu rastlín *
Politika EÚ v oblasti životného prostredia

Ukončenie

skúška
skúška
skúška
skúška
skúška

skúška
skúška
skúška

Kredity
4
4
6
4
6
Kredity
6
4
6

2. semester
Kód
A15-0043-I
Z15-0071-I
A15-0173-I
A15-0153-I
Kód
A15-0020-I
A15-0008-I
A15-0026-I
A15-0029-I

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Biometrika
Environmentálne manažérske systémy
Udržateľné a ekologické poľnohospodárstvo v RV
Udržateľné a ekologické poľnohospodárstvo v ŽV

Ukončenie

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Dendrológia
Environmentálna toxikológia
Hygiena prostredia
Monitoring životného prostredia

Ukončenie

skúška
skúška
skúška
skúška

skúška
skúška
skúška
skúška

Kredity
4
6
6
6
Kredity
4
6
4
4

3. semester
Kód
A15-0122-I
A15-0030-I
A15-0040-I
A15-0013-I
A15-0035-I
Kód

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Manažment RV, tvorba a kvalita produkcie
Ochrana a tvorba poľnohospodárskej krajiny
Produkčná ekológia a klimatická zmena
Systémy hnojenia poľnohospodárskych plodín
Využitie odpadov v poľnohospodárstve

Ukončenie

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných

Ukončenie
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skúška
skúška
skúška
skúška
skúška

Kredity
6
6
6
6
4
Kredity

A15-0042-I
A15-0098-I
A15-0170-I

Biodiverzita v populáciách hospodárskych zvierat *
Biologické metódy v ochrane rastlín
Spoločná poľnohospodárska politika EÚ, I. pilier

skúška
skúška
skúška

4
6
6

4. semester
Kód
A15-0002-I
A15-0003-I
A15-0010-I
A15-0028-I
A15-0004-I

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Diplomová práca
Diplomová prax
Manažment a ochrana potravinových zdrojov
Manažment a ochrana prírodných zdrojov
Odborná prax

Počet kreditov za povinne voliteľné predmety

Minimum 8

Ukončenie

Kredity

zápočet
zápočet
štátna skúška
štátna skúška
zápočet

Maximum 16

10
5
5
5
5

Jadro 8

* - predmety tvoriace jadro znalostí študijného odboru
Charakteristika študijného programu agroekológia
Absolvent študijného programu dokáže realizovať výrobné postupy zamerané na
odstraňovanie, resp. znižovanie negatívnych dopadov poľnohospodárskych aktivít na jednotlivé
zložky životného prostredia, ktoré súčasne aj umožňujú ekonomicky životaschopné a udržateľné
viacfunkčné poľnohospodárstvo, produkciu zdravých poľnohospodárskych produktov s vysokou
kvalitou, minimom výskytu reziduí pesticídov a cudzorodých látok. Absolventi tohto programu
ovládajú základné legislatívne nástroje ochrany životného prostredia, najmä z hľadiska
poľnohospodárskej krajiny. Sú schopní zavádzať environmentálne manažérske systémy
v poľnohospodárskych podnikoch a agropotravinárskom priemysle.
Absolventi sa uplatnia v riadiacich funkciách v poľnohospodárskych a agropotravinárskych
podnikoch, inštitúciách štátnej správy a samosprávy.
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Inžiniersky študijný program Manažment rastlinnej výroby (MRV) – externé 3-ročné štúdium
I-MRV externé štúdium
1. semester
Kód
A15-0007-I
A15-0103-I
A15-0069-I
Kód
A15-0068-I
A15-0041-I

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Agrochémia a výživa rastlín
Integrovaná ochrana poľných plodín I.
Pokusníctvo a biometrika

Ukončenie

Kredity

skúška
skúška
skúška

6
6
4

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Ochrana genofondu rastlín *
Stresová fyziológia rastlín

Ukončenie

Kredity

skúška
skúška

4
6

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Ekonomika agroodvetví
Integrovaná ochrana poľných plodín II.
Šľachtenie rastlín

Ukončenie

Kredity

skúška
skúška
skúška

6
6
4

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Dendrológia
Patofyziológia rastlín

Ukončenie

Kredity

skúška
skúška

4
6

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Lúkarstvo a pasienkárstvo
Produkčná ekológia a klimatická zmena
Systémy hnojenia poľnohospodárskych plodín

Ukončenie

Kredity

skúška
skúška
skúška

6
6
6

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Ekológia agroekosystémov
Semenárstvo rastlín
Spoločná poľnohospodárska politika EÚ, I. pilier

Ukončenie

Kredity

skúška
skúška
skúška

4
4
6

Ukončenie

Kredity

2. semester
Kód
E15-0011-I
A15-0104-I
A15-0072-I
Kód
A15-0020-I
A15-0039-I

3. semester
Kód
A15-0225-I
A15-0040-I
A15-0013-I
Kód
A15-0024-I
A15-0071-I
A15-0170-I

4. semester
Kód

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
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A15-0164-I
Z15-0128-I

Náuka o burinách
Záhradníctvo

Kód

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Udržateľné a ekologické poľnohospodárstvo v RV *
Základy farmakognózie a fytoterapie

A15-0173-I
A15-0176-I

skúška
skúška

6
6

Ukončenie

Kredity

skúška
skúška

6
6

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Manažment RV, tvorba a kvalita produkcie

Ukončenie

Kredity

skúška

6

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Ekofyziológia plodín a drevín
Poľné krmovinárstvo *

Ukončenie

Kredity

skúška
skúška

4
6

Ukončenie

Kredity

zápočet
zápočet
skúška
zápočet
skúška

10
5
5
5
5

5. semester
Kód
A15-0122-I
Kód
A15-0037-I
A15-0160-I

6. semester
Kód
A15-0002-I
A15-0003-I
A15-0121-I
A15-0004-I
A15-0015-I

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Diplomová práca
Diplomová prax
Manažment a technológie rastlinnej výroby
Odborná prax
Výživa a ochrana rastlín

minimum 16
Počet kreditov za povinne voliteľné predmety
* - predmety tvoriace jadro znalostí študijného odboru

maximum 22

jadro 16

Charakteristika študijného programu manažment rastlinnej výroby
Absolvent študijného programu má schopnosti analyzovať a navrhovať biologické,
technologické a ekonomické riešenia problémov v produkčnom procese rastlín/plodín
v agroekologických podmienkach pestovania. Je schopný riadiť produkčný proces plodín
a technológie v ňom používané, ovláda teoretické aspekty jeho regulácie a optimalizácie a vie ich
efektívne aplikovať do výroby. Vie navrhovať, analyzovať a riadiť technologické procesy
v rastlinnej výrobe, hodnotiť rôzne poľnohospodárske systémy podľa zavedených kvantitatívnych
a kvalitatívnych parametrov.
Absolventi sú schopní pracovať ako manažéri poľnohospodárskych podnikoch družstevného
i súkromného (farmového) typu, v agrochemických podnikoch a službách, v šľachtiteľských
a semenárskych podnikoch, výskumných inštitúciách, podnikoch projektovania podhorských
a horských poľnohospodárskych systémov, v kontrolných a skúšobných ústavoch, v štátnej
administratíve, v agroturizme a v školstve.
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Inžiniersky študijný program Manažment živočíšnej výroby (MZV) – externé 3-ročné štúdium
I-MZV externé štúdium
1. semester
Kód
A15-0054-I
A15-0186-I
A15-0187-I
Kód
A15-0048-I
A15-0217-I

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Šľachtenie hospodárskych zvierat
Špeciálna reprodukcia zvierat
Špeciálna zoohygiena

Ukončenie

Kredity

skúška
skúška
skúška

4
6
4

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Genetika populácií *
Náuka o krmivách

Ukončenie

Kredity

skúška
skúška

6
6

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Biometrika
Ekonomika agroodvetví
Manažment a technológia chovu HD

Ukončenie

Kredity

skúška
skúška
skúška

4
6
6

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Biodiverzita v populáciách hospodárskych zvierat
Včelárstvo
Lúkarstvo a pasienkárstvo

Ukončenie

Kredity

skúška
skúška
skúška

4
6
6

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Kŕmenie neprežúvavcov
Kŕmenie prežúvavcov
Manažment a technológia chovu ošípaných

Ukončenie

Kredity

skúška
skúška
skúška

6
6
6

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Infekcie a intoxikácie
Manažment a technológia chovu hydiny *
Spoločná poľnohospodárska politika EÚ, I. pilier

Ukončenie

Kredity

skúška
skúška
skúška

6
4
6

Ukončenie

Kredity

2. semester
Kód
A15-0043-I
E15-0011-I
A15-0141-I
Kód
A15-0042-I
A15-0094-I
A15-0225-I

3. semester
Kód
A15-0212-I
A15-0213-I
A15-0143-I
Kód
A15-0183-I
A15-0086-I
A15-0170-I

4. semester
Kód

Názov predmetu
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A15-0144-I
A15-0092-I
P15-0048-I
Kód
A15-0046-I
A15-0055-I

Skupina predmetov povinných
Manažment a technológia chovu oviec a kôz
Technológia chovu malých hospodárskych zvierat
Technológia spracovania živočíšnych produktov

skúška
skúška
skúška

4
6
4

Ukončenie

Kredity

skúška
skúška

6
4

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Chov koní
Krmivárske technológie

Ukončenie

Kredity

skúška
skúška

6
6

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Posudzovanie a hodnotenie krmív
Výživa a metabolické poruchy zvierat

Ukončenie

Kredity

skúška
skúška

4
4

Ukončenie

Kredity

zápočet
zápočet
skúška
zápočet
skúška

10
5
5
5
5

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Genetické technológie živočíchov
Šľachtiteľské programy v chove zvierat
5. semester

Kód
A15-0135-I
A15-0214-I
Kód
A15-0218-I
A15-0227-I

6. semester
Kód
A15-0002-I
A15-0003-I
A15-0145-I
A15-0004-I
A15-0221-I

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Diplomová práca
Diplomová prax
Manažment a technológie živočíšnej výroby
Odborná prax
Výživa a šľachtenie zvierat

Počet kreditov za povinne voliteľné predmety

Minimum 10

Maximum 16

Jadro 10

* - predmety tvoriace jadro znalostí študijného odboru
Charakteristika študijného programu manažment živočíšnej výroby
Absolvent študijného programu je schopný analyzovať a riadiť živočíšnu produkciu
a špeciálne chovy zvierat s ohľadom na kvalitu a bezpečnosť produktov, tvorbu a ochranu
životného prostredia, biodiverzitu a humánny chov zvierat a schopnosť konkurencie
v medzinárodnom meradle. Hlboké poznatky z oblasti biologických, technologických,
ekonomických a organizačných aspektov živočíšnej výroby umožňujú analyzovať a riešiť aktuálne
problémy živočíšnej výroby, riadiť vývojové projekty a tímy pracovníkov, ako aj subjektov rôznych
typov.
Absolventi sú pripravení pracovať v subjektoch zameraných na živočíšnu produkciu,
chovateľstvo športových a záujmových druhov zvierat a na vývoji technologických a operačných
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systémov v živočíšnej výrobe. Má skúsenosti ako špecialista v manažmente a organizačných
štruktúrach v štátnej administratíve, ako hlavný technológ v biologických službách, výrobných
a obchodných podnikoch, v poľnohospodárskom výskume a školstve.
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Inžiniersky študijný program Udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (UPR), externé
3-ročné štúdium

I-UPR externé štúdium
1. semester
Kód
A15-0103-I
A15-0142-I
A15-0153-I
Kód
A15-0135-I
U15-0069-S

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Integrovaná ochrana poľných plodín I.
Manažment a technológia chovu HZ
Udržateľné a ekologické poľnohospodárstvo v ŽV

Ukončenie

Kredity

skúška
skúška
skúška

6
6
6

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Chov koní
Právo životného prostredia

Ukončenie

Kredity

skúška
skúška

6
4

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Integrovaná ochrana poľných plodín II.
Pokusníctvo a biometrika
Udržateľné a ekologické poľnohospodárstvo v RV

Ukončenie

Kredity

skúška
skúška
skúška

6
4
6

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Politika EÚ v oblasti životného prostredia
Projektovanie udržateľných poľnohospodárskych systémov
Šľachtenie rastlín
Lúkarstvo a pasienkárstvo

Ukončenie

Kredity

skúška
zápočet
skúška
skúška

6
3
4
6

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Ekológia agroekosystémov
Náuka o burinách

Ukončenie

Kredity

skúška
skúška

4
6

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Systémy hnojenia poľnohospodárskych plodín *
Záhradníctvo

Ukončenie

Kredity

skúška
skúška

6
6

2. semester
Kód
A15-0104-I
A15-0069-I
A15-0173-I
Kód
A15-0033-I
A15-0168-I
A15-0072-I
A15-0225-I

3. semester
Kód
A15-0024-I
A15-0164-I
Kód
A15-0013-I
Z15-0128-I

4. semester
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Kód
A15-0122-I
U15-0087-I
Kód
A15-0098-I
U15-0091-I

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Manažment RV, tvorba a kvalita produkcie
Rozvoj vidieka

Ukončenie

Kredity

skúška
skúška

6
6

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Biologické metódy v ochrane rastlín
Vidiecky cestovný ruch

Ukončenie

Kredity

skúška
skúška

6
4

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Podporné programy rozvoja vidieka
Spoločná poľnohospodárska politika EÚ, I. pilier

Ukončenie

Kredity

skúška
skúška

6
6

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Manažment a technológia chovu oviec a kôz
Semenárstvo rastlín *

Ukončenie

Kredity

skúška
skúška

4
4

Ukončenie

Kredity

zápočet
zápočet
zápočet
skúška
skúška

10
5
5
5
5

5. semester
Kód
A15-0166-I
A15-0170-I
Kód
A15-0144-I
A15-0071-I

6. semester
Kód
A15-0002-I
A15-0003-I
A15-0004-I
A15-0167-I
A15-0172-I

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Diplomová práca
Diplomová prax
Odborná prax
Poľnohospodárska politika EÚ a programy rozvoja vidieka
Udržateľné a ekologické poľnohospodárstvo

Počet kreditov za povinne voliteľné predmety

Minimum 11

Maximum 22

Jadro 4

* - predmety tvoriace jadro znalostí študijného odboru
Charakteristika študijného programu udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Absolvent inžinierskeho študijného programu dokáže prezentovať vlastné postupy riešenia
problémov udržateľných poľnohospodárskych systémov v nadväznosti na mimoprodukčné funkcie
poľnohospodárstva podporujúce rozvoj vidieka; dokáže efektívne rozhodovať pri výbere metód,
technológií, techniky a prostriedkov v oblasti udržateľných poľnohospodárskych systémov
a rozvoja vidieka, tvorivo aplikovať získané poznatky v praxi. Absolvent získa schopnosť
navrhovať, projektovať, implementovať udržateľné poľnohospodárske systémy v rôznych
agroklimatických podmienkach; analyzovať a riadiť technologické procesy, rozumie nosným

114

oblastiam teórie udržateľných poľnohospodárskych systémov so schopnosťou kritickej analýzy
v celom komplexe problémov.
Absolventi sú pripravení tak, aby našli uplatnenie ako vrcholoví riadiaci a výkonní pracovníci
vo všetkých typoch podnikateľských subjektov rezortu pôdohospodárstva, agropotravinárstva,
inštitúciách štátnej správy a samosprávy, najmä v inštitúciách usmerňujúcich rozvoj vidieka
a regiónov, na mestských a obecných úradoch, regionálnych agentúrach životného prostredia,
inštitúciách rozvíjajúcich cestovný ruch a pod.
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Inžiniersky študijný program Výživa ľudí (VLU) – externé 3-ročné štúdium
I-VLU externé štúdium
1. semester
Kód
A15-0195-I
P15-0106-I
A15-0188-I
Kód
A15-0044-I
A15-0051-I

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Klinická výživa I.
Mikrobiológia potravín
Toxikológia potravín

Ukončenie

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Ekogenetika *
Molekulová genetika a imunogenetika *

Ukončenie

skúška
skúška
skúška

skúška
skúška

Kredity
6
6
6
Kredity
4
4

2. semester
Kód
A15-0043-I
P15-0027-I
A15-0196-I
Kód
A15-0026-I
A15-0205-I
A15-0176-I

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Biometrika
Fyziológia výživy
Klinická výživa II.

Ukončenie

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Hygiena prostredia
Šport a výživa
Základy farmakognózie a fytoterapie

Ukončenie

skúška
skúška
skúška

skúška
skúška
skúška

Kredity
4
4
6
Kredity
4
4
6

3. semester
Kód
A15-0052-I
A15-0202-I
A15-0228-I
Kód
E15-0090-I

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Nutričná genomika
Potravinová bezpečnosť
Výživa a metabolické poruchy človeka

Ukončenie

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Marketing potravín

Ukončenie

skúška
skúška
skúška

skúška

Kredity
6
4
4
Kredity
6

4. semester
Kód
A15-0194-I

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Dietetika a dietológia

Ukončenie
skúška
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Kredity
4

P15-0065-I
A15-0209-I

Hygiena výživy a stravovania
Výživa detí

Kód

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Genetické zdroje potravín *
Psychológia výživy

A15-0064-I
A15-0203-I

skúška
skúška
Ukončenie
skúška
skúška

6
6
Kredity
4
4

5. semester
Kód
A15-0200-I
A15-0208-I
Kód
P15-0067-I

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Nutričná epidemiológia
Výživa a zdravie

Ukončenie

Názov predmetu
Skupina predmetov povinne voliteľných
Legislatíva a kontrola potravín *

Ukončenie

skúška
skúška

skúška

Kredity
4
6
Kredity
4

6. semester
Kód
A15-0002-I
A15-0003-I
A15-0049-I
A15-0004-I
A15-0207-I

Názov predmetu
Skupina predmetov povinných
Diplomová práca
Diplomová prax
Manažment výživy ľudí II.
Odborná prax
Výživa a dietológia

Počet kreditov za povinne voliteľné predmety

Ukončenie
zápočet
zápočet
skúška
zápočet
skúška

Minimum 12

Maximum 18

Kredity
10
5
5
5
5

Jadro 12

* - predmety tvoriace jadro znalostí študijného odboru
Charakteristika študijného programu výživa ľudí
Absolvent študijného programu má teoretické poznatky o úlohe výživy v biologickom
systéme, o globálnej i lokálnej politike výživy a cieľoch. Pozná podstatu látkového a energetického
metabolizmu v organizme, fyziológiu výživy a zloženie rôznych druhov potravy. Pozná príčiny
fyziologických a mikrobiologických zmien v potrave, zmeny počas úpravy, skladovania
a konzervovania potravy, pozná podstatu pri hodnotení hygienickej a toxikologickej kvality
potravín. Absolvent je schopný optimalizovať výživové systémy v praxi, analyzovať hladinu živín
v organizme, príčiny výživovej disbalancie, predpovedať chorobný stav. Je schopný riadiť
spracovávanie potravín, výživové režimy u rôznych skupín ľudskej populácie, modulovať diéty
a výživové programy u zdravej populácie.
Absolventi sa môžu uplatniť ako hlavní inžinieri ľudskej výživy, ako manažéri v rôznych
spracovateľských podnikoch, v stravovacích zariadeniach a službách, v kontrolných ústavoch pre
kvalitu potravín a stravovanie, ako sanitárni inšpektori a hygienici, vo výskumných ústavoch a v
školstve.
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Odporúčaná nadväznosť bakalárskych a inžinierskych študijných
programov
Bakalárske študijné programy

Možnosť výberu z inžinierskych študijných programov

Manažment živočíšnej výroby (MZV)

Manažment živočíšnej výroby
Výživa zvierat a krmivárstvo
Genetické technológie v agrobiológii
Agroekológia

(MZV)
(VZK)
(GTA)
(EKO)

Manažment rastlinnej výroby
Výživa a ochrana rastlín
Agroekológia
Genetické technológie v agrobiológii

(MRV)
(VOR)
(EKO)
(GTA)

Manažment živočíšnej výroby
Manažment rastlinnej výroby
Výživa zvierat a krmivárstvo
Genetické technológie v agrobiológii
Udržateľné poľnohos. a rozvoj vidieka

(MZV)
(MRV)
(VZK)
(GTA)
(UPR)

Výživa ľudí (VLU)

Výživa ľudí
Genetické technológie v agrobiológii
Agroekológia

(VLU)
(GTA)
(EKO)

Špeciálne chovateľstvo (SCH)

Špeciálne chovateľské odvetvia
Výživa zvierat a krmivárstvo
Genetické technológie v agrobiológii

(CHO)
(VZK)
(GTA)

Manažment rastlinnej výroby (MRV)

Všeobecné poľnohospodárstvo (VSP)

Udržateľné poľnohospodárstvo
Udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a rozvoj vidieka
(UPR)
Agroekológia
Genetické technológie v agrobiológii
Hipológia (HIP)
Farmárstvo (FAR)

(UPR)
(EKO)
(GTA)

Manažment živočíšnej výroby
Výživa zvierat a krmivárstvo

(MZV)
(VZK)

Manažment živočíšnej výroby
Manažment rastlinnej výroby

(MZV)
(MRV)
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Štúdium cudzích jazykov na Katedre jazykov
Štúdium cudzích jazykov sa realizuje na Katedre jazykov FEM SPU v Nitre, kde si študent I. – IV.
ročníka môže zvoliť ako voliteľný predmet nasledovné cudzie jazyky:







jazyk anglický (JA)
jazyk francúzsky (JF)
jazyk nemecký (JN)
jazyk ruský (JR)
jazyk španielsky (JŠ)
jazyk slovenský (JS), (zahraniční študenti) – všeobecný jazyk, odborný jazyk

Organizácia štúdia:
Štúdium cudzieho jazyka je dvojsemestrálne, pričom podmienkou získania kreditov je ukončený
zimný semester zápočtom a letný semester skúškou. Študent má možnosť zvoliť si cudzí jazyk vždy
v I., II., III., a IV. ročníku štúdia, pričom sa študentovi za celé štúdium započíta len 12 kreditov.
Nasledujúca tabuľka ilustruje možnosti štúdia cudzieho jazyka vzhľadom na stupeň pokročilosti
v danom jazyku:

Stupeň pokročilosti
Základný stupeň (ZS)
Stredne pokročilý (SP)
Pokročilý stupeň (PS)
Odborný jazyk (OJ)
Svetový jazyk A, B
Svetový jazyk C, D

Jazyk
Jazyk francúzsky, nemecký, ruský,
španielsky
všetky jazyky (JA, JF, JN, JR, JŠ)
všetky jazyky (JA, JF, JN, JR, JŠ)
všetky jazyky (JA, JF, JN, JR, JŠ)
JA, JN, JR
JA, JN, JR

Podmienkou štúdia odborného jazyka je znalosť jazyka na úrovni pokročilého stupňa. Svetový
jazyk A, B, C, D je rozdelený do 4 semestrov ( prvý rok: Svetový jazyk A – zimný
semester/zápočet, Svetový jazyk B – letný semester/skúška; druhý rok: Svetový jazyk C – zimný
semester/zápočet, Svetový jazyk D – letný semester/skúška) a vyžaduje znalosť vybraného
svetového jazyka na úrovni vyššie stredne pokročilý. Po absolvovaní zápočtov a skúšok zo
svetového jazyka A, B, C a D je študentom umožnené, aby sa na Katedre jazykov zúčastnili skúšky
v systéme Unicert® a získali certifikát Unicert® II o svojej jazykovej spôsobilosti. Študent, ktorý
získal 12 kreditov a ešte má záujem zdokonaľovať sa v cudzom jazyku, môže tak urobiť formou
špecializovaných honorovaných kurzov, ktoré Katedra jazykov organizuje v rozsahu 30 hodín (1
semester) a minimálneho počtu študentov v skupine (12 študentov).
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Centrum univerzitného športu
Vyučovanie telesnej výchovy sa realizuje v priestoroch Centra univerzitného športu SPU v Nitre,
kde sa nachádzajú nasledovné športoviská:
 krytý bazén
 športová hala
 rytmické štúdio
 posilňovňa
 vonkajšie ihriská
Organizácia štúdia:
Študent pri zápise na telesnú výchovu si môže vybrať z nasledovných pohybových aktivít
a športových disciplín: Express Fit, Fitnes Body Training, Floorbal, Futbal, Interval Aquaerobik,
Plávanie, Plážový volejbal, Posilňovanie.
Vyučovanie jednotlivých pohybových aktivít a športov je spravidla delené na skupiny
začiatočníkov a pokročilých, prípadne sa takéto skupiny vyčleňujú počas vyučovacích hodín. Podľa
uvedených kritérií sa stanovuje aj obsah jednotlivých hodín. Študenti absolvujú predmet vo forme
nepovinnej a dobrovoľnej telesnej výchovy, pričom na predmet sa prihlasuje spravidla
prostredníctvom „Informačného systému študent“, resp. má možnosť sa dohlásiť počas prvého
týždňa každého semestra, keď do uvedeného systému ich zapisuje gestor jednotlivých športov
CUŠ.
Okrem uvedených foriem telesnej výchovy, za ktorú sa udeľujú kredity, môže študent využívať
športoviská školy aj v iných organizovaných a neorganizovaných formách cvičenia ako sú: voľné
plávanie, posilňovanie, cvičenie pri hudbe, vysokoškolská liga, v športových kluboch ZŠK Slávia
SPU.
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Doplňujúce pedagogické štúdium (súbežná denná forma) pre študentov SPU
a) Cieľ
Doplňujúcim pedagogickým štúdiom sa získava pedagogická spôsobilosť na výchovnovzdelávaciu činnosť.
Cieľom doplňujúceho pedagogického štúdia je nadobúdať a rozvíjať učiteľské kompetencie spolu s
rozvíjaním odborovo predmetovej spôsobilosti študujúcich. Rozvinúť ich didaktickú a pedagogickú
spôsobilosť (riadiť výučbu), komunikačnú spôsobilosť a étos učiteľskej profesie v zmysle
koncepcie tvorivo-humanistickej výučby a zvyšovania kvality riadenia výučby. Doplňujúce
pedagogické štúdium zabezpečuje prípravu učiteľov profesijných odborných predmetov v oblasti
formálneho i neformálneho vzdelávania pre komplexné rozvíjanie kompetencií žiakov, študentov
i dospelých účastníkov vzdelávania, vedie k motivácii študujúcich k sebarozvoju a pre celoživotné
učenie sa a k utváraniu vlastného ega. A to v sociálnom kontexte ako postoj k škole, učiteľská rola,
vzťah edukátor a edukant, reflexia a sebareflexia, zvládanie problémových situácií a záťaže.
b) Organizácia štúdia:
Doplňujúce pedagogické štúdium sa organizuje k tým študijným odborom, ktoré má vysoká
škola akreditované v druhom stupni vysokoškolského štúdia.
Doplňujúce pedagogické štúdium je 4-semestrové (7. až 10. semester). Študent denného štúdia na
SPU si môže podať prihlášku na Katedru pedagogiky a psychológie FEM SPU v Nitre v treťom
ročníku štúdia. V rámci výberového konania uchádzač vypracuje psychologický dotazník
a absolvuje ústny pohovor pred komisiou. Pri výbere sa zohľadňuje študijný priemer za prvé tri
ročníky štúdia, fyzická a psychická spôsobilosť a absolvovanie výberových predmetov počas štúdia
na jednotlivých fakultách SPU (všeobecná pedagogika, všeobecná psychológia, úvod do
psychológie, sociálna psychológia, etika, estetika, filozofia, sociológia).
Počas
štyroch
semestrov štúdia absolvuje študent zápočty a skúšky z pedagogických, psychologických
a spoločenskovedných predmetov a pedagogickú prax s klasifikovaným pedagogickým výstupom
na strednej odbornej škole.
Doplňujúce pedagogické štúdium sa ukončuje obhajobou záverečnej práce a úspešným vykonaním
záverečnej skúšky pred skúšobnou komisiou z predmetov všeobecná pedagogika, psychológia,
didaktika vyučovacích predmetov. Skúšobnú komisiu tvorí predseda komisie a najmenej ďalší dvaja
členovia komisie. Toto štúdium je v súčasnosti spoplatnené v sume 150.- € za semester.
c) Uplatnenie absolventa:
Absolvent získava pedagogickú spôsobilosť podľa inžinierskeho študijného programu alebo
študijného odboru v neučiteľských študijných odboroch na vyučovanie predmetov, ktorých obsah
nadväzuje na obsah študijných programov alebo študijných odborov a vykonané štátne skúšky. O
úspešnom vykonaní záverečnej skúšky sa vydá absolventovi doplňujúceho pedagogického štúdia
vysvedčenie, ktoré je dokladom o získaní pedagogickej spôsobilosti. Vysvedčenie o pedagogickej
spôsobilosti dostane spolu s diplomom o ukončení inžinierskeho štúdia na slávnostnej promócii
absolventov jednotlivých fakúlt SPU. Získanie vysvedčenia ho oprávňuje učiť vyučovacie predmety
(podľa odborného zamerania štúdia) na stredných odborných školách ako i na ďalších školách
v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z a v súlade schválenou akreditáciou študijného programu DPŠ.
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Doplňujúce pedagogické štúdium externá forma pre študentov SPU
c) Cieľ
Doplňujúcim pedagogickým štúdiom sa získava pedagogická spôsobilosť na výchovnovzdelávaciu činnosť. Cieľom doplňujúceho pedagogického štúdia je aby absolvent nadobudol a
rozvinul učiteľské kompetencie spolu s rozvíjaním odborovo predmetovej spôsobilosti; aby si
absolvent rozvinul didaktickú a pedagogickú spôsobilosť (riadiť výučbu), komunikačnú spôsobilosť
a étos učiteľskej profesie v zmysle koncepcie tvorivo-humanistickej výučby a zvyšovania kvality
riadenia výučby. Doplňujúce pedagogické štúdium zabezpečuje prípravu učiteľov profesijných
odborných predmetov v oblasti formálneho i neformálneho vzdelávania pre komplexné rozvíjanie
kompetencií žiakov, študentov i dospelých účastníkov vzdelávania, vedie k motivácii študujúcich
k sebarozvoju a pre celoživotné učenie sa. A to v sociálnom kontexte ako postoj k škole, učiteľská
rola, vzťah edukátor a edukant, reflexia a sebareflexia, zvládanie problémových situácií a záťaže.
d) Organizácia štúdia:
Doplňujúce pedagogické štúdium sa organizuje k tým študijným odborom, ktoré má vysoká škola
akreditované v druhom stupni vysokoškolského štúdia. Absolvent SPU si môže podať prihlášku ako
na vysokoškolské štúdium na Katedru pedagogiky a psychológie FEM SPU v Nitre. Počas štyroch
semestrov štúdia absolvuje frekventant výučbu predmetov blokovo, zápočty a skúšky
z pedagogických, psychologických a spoločenskovedných predmetov a pedagogickú prax
s klasifikovaným pedagogickým výstupom na strednej odbornej škole.
Doplňujúce pedagogické štúdium sa ukončuje obhajobou záverečnej práce a úspešným
vykonaním záverečnej skúšky pred skúšobnou komisiou z predmetov všeobecná pedagogika,
psychológia, didaktika vyučovacích predmetov. Skúšobnú komisiu tvorí predseda komisie a
najmenej ďalší dvaja členovia komisie. Súbežné DPŠ je spoplatnené sumou 800.-€ za štúdium.
d) Uplatnenie absolventa:
Absolvent DPŠ získava pedagogickú spôsobilosť podľa inžinierskeho študijného programu
alebo študijného odboru v neučiteľských študijných odboroch na vyučovanie predmetov, ktorých
obsah nadväzuje na obsah študijných programov alebo študijných odborov a vykonané štátne
skúšky. Po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky sa vydá absolventovi doplňujúceho
pedagogického štúdia vysvedčenie, ktoré je dokladom o získaní pedagogickej spôsobilosti.
Vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti je platné spolu s diplomom o ukončení inžinierskeho
štúdia SPU. Získanie vysvedčenia ho oprávňuje učiť vyučovacie predmety (podľa odborného
zamerania štúdia) na stredných odborných školách ako i na ďalších školách v zmysle zákona Z. z. č.
317/2009.
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Študijný plán pre DPŠ súbežné štúdium
1 ročník Ing. štúdia

2.ročník Ing. štúdia

1. ročník Ing. štúdia
1. ročník DPŠ

7. sem

Predmety
1. sem.

2. ročník DPŠ

8.sem
Poč.
kred.

DPŠ

2. ročník Ing. štúdia

9.sem

2.

Poč.

sem.

kred.

3. sem.

10.sem.
Poč.
Kred.

DPŠ

DPŠ

spolu

4. sem. DPŠ

Poč. kred.

Hod.

Kred.

1. Pedagogická propedeutika (Educational Propedeutics)
Gestor: PaedDr.Tímea Zaťková, PhD.

0-1s

2

13

2

1-1s

4

26

4

1-1s

5

26

5

0/1 z

2

13

2

2 . Všeobecná didaktika (General Didactics)
Gestor: Zaťková
3.Všeobecná

a vývinová psychológia (General and

Developmental Psychology)
G: PhDr. Miroslav Poláček, PhD.
4. Technológia vzdelávania (Technology of Education)
G: Poláček
5.

Pedagogická

komunikácia

(Pedagogical

Communication)

0-1z

3

13

3

1-1s

4

26

4

2-1s

5

39

5

1-2s

6

39

6

26

3

G: PhDr. Miroslav Poláček, PhD.
6. Teória výchovy (Theory of Education )G: Zaťková
7. Pedagogická a sociálna psychológia (Educational and
Social Psychology) G. Poláček
8. Didaktika odborných

predmetov (Didactics of

Vocational Subjects ) G: Ing.Eleonóra Černáková, PhD.
9. Metodika odborných predmetov (Methodology of

0-2z
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Vocational Subjects) G: Černáková
10. Organizácia a riadenie školstva (Organization of
Education and School Management) G: Poláček
11.Metodológia

a pedagogická

0-2s

3

1-1s

3

0/1 z+1h

2

26

3

26

3

14

2

diagnostika

(Methodology and Educational Evaluation)
G: Zaťková; Poláček
12. Hospitačná prax v predmetoch profesijnej prípravy
(Hospitation Practice in Professional Education)
G: Zaťková
13. Výstupová prax v predmetoch profesijnej prípravy
(Teaching Practice in Professional Education)

0/2s

4

26

4

20 h./z

4

20

4

0/1 z

10

13

10

59 h

18 kred.

346 h

60

G: Černáková
14. Inovácie v odbore (Innovations in specialization)
(povinne voliteľný predmet z vlastného študijného
odboru)
15. Záverečná práca (Final work) G: Zaťková
Spolu /semester

91 h

13 kred.

104 h

Spolu počet kreditov za celé štúdium

18 kred.

92 h

11 kred.
60

Spolu počet hodín za celé štúdium

346 h
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FACULTY OF AGROBIOLOGY AND FOOD
RESOURCES
List of courses taught in English Language
2016/17
BACHELOR LEVEL
Code
A15-0084-B

Subject
Beneficial and exotic Insects
Breeding
Aquaculture
Fishery in the free Waters
Hobby Poultry Keeping
Game Management I.
Game Management II.
Soil Biology
Chemistry of Soil and Soil Organic
Matter
Soil Organic Matter Models
Soil Science
Pollutants and Soil Hygiene
Soil Chemistry
Botany
Tropical Botany
Plant Physiology

WS/SS
WS

Hours
45 (0/3)

ECTS
4

Tutor
Ing. Róbert Chlebo, PhD.

WS/SS
WS
WS/SS
WS
SS
SS
WS, SS

45 (1/2)
30 (0/2)
30 (0/2)
45 (1/2)
45 (1/2)
30 (1/1)
60 (2/2)

4
3
3
4
4
3
6

Ing. Jaroslav Andreji, PhD.
Ing. Jaroslav Andreji, PhD.
Ing. Cyril Hrnčár, PhD.
Ing. Peter Šmehýl, PhD.
Ing. Peter Šmehýl, PhD.
Doc. Ing. Erika Tobiašová, PhD.
Doc. Ing. Erika Tobiašová, PhD.

WS
WS
WS
SS
WS/SS
WS/SS
WS/SS

30 (1/1)
60 (1/3)
30 (2/0)
45(1/2)
60(1/3)
30(1/1)
60(1/3)

3
6
3
4
6
3
6

SS

60 (1/3)

6

A15-0130-B
621A440

Conservation and Adjustment of
Forage
Ethology
Animal Production

Doc. Ing. Erika Tobiašová, PhD
Doc. Ing. Erika Tobiašová, PhD.
Doc. Ing.Nora Polláková, PhD.
Doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD.
Prof. RNDr. Tibor Baranec, PhD.
Prof. RNDr. Tibor Baranec, PhD.
Ing. Marek Kovár, PhD.,
Doc. Ing. Katarína Olšovská, PhD.
Doc. Ing. Miroslav Juráček, PhD.

WS
WS/SS

45(1/2)
60(1/3)

4
6

Mgr. Peter Juhás, PhD.
Ing. Juraj Petrák, PhD.

621A217
621A347
621A216
A15-0047-B

Crop Production I.
Crop Production II.
Sheep Management
Genetics

WS
SS
WS
WS

60(1/3)
60(1/3)
60(1/3)
60(1/3)

6
6
6
6

A15-0056-B
A15-0050-B
A15-0012-B

SS
WS/SS
WS/SS

60(1/2)
30(1/1)
60(1/3)

6
3
6

WS/SS

60/(2/2)

6

Doc. Dr. Ing. Milan Macák

621A320

Animal Science
Methodology of final work Design
Management of Nutrients in
Agroecosystem
The Fundamentals of Sustainable
Agriculture
Fodder crops Production

Prof. Ing.Vladimír Pačuta, PhD.
Prof. Ing.Vladimír Pačuta, PhD.
Doc. RNDr. Milan Margetin, PhD.
Prof. Ing. Anna Trakovická, CSc.,
Doc. Ing. Martina Miluchová, PhD.
Prof. Ing. Ondrej Kadlečík, CSc.
Doc. Ing. Radoslav Kasarda, PhD.
Doc. Ing. Pavol Slamka, PhD.

WS/SS

60(2/2)

6

621A222
442A105

Basic of Nutrition
Basic of Agrochemistry

SS
SS

60(1/3)
60(2/2)

6
6

Prof. Ing. Ján Jančovič, PhD.,
Doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD.,
Ing. Peter Kovár, PhD.
Doc. Ing. Miroslav Juráček, PhD.
Doc. Dr. Ing. Ladislav Ducsay

A15-0075-B

Basic of Biosafety

SS

45 (2/1)

4

A15-0109-B

Agricultural Entomology
Agricultural Phytopathology

WS
WS

60(2/2)

621A422

60 (2/2)

6
6

A15-0060-B

Data analysis in agrobiology

WS

39(1/2)

4

624A201
624A202
A15-0096-B
621A208
621A209
421A113
443A405
443A407
A15-0118-B
442A303
443A303
A15-0019-B
421A305
A15-0038-B
621A415

A15-0158-B
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Doc. Ing. PaedDr. Jana Žiarovská,
PhD.
Prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.
Doc. Ing. Kamil Hudec, PhD.,
Ing. Peter Bokor, PhD.
Doc. Ing. Janka Nôžková, PhD., Ing.
Ján Gažo, PhD.

MASTER LEVEL
Code
A15-0094-I
A15-0217-I
621A470
621A469
A15-0153-I

Subject
Beekeeping
Feed Science
Feeding of Ruminants
Feeding of Non-Ruminants
Sustainable and organic animal
Production
Farm animal Behavior
Plant stress Physiology
Production Ecology and climate
Change
Production Physiology of
Horticultural Crops
Field Experimentation and
Biometrics

WS/SS
WS/SS
WS
SS
SS
WS

Hours
60 (1/3)
60 (1/3)
60 (1/3)
60 (1/3)
60(2/2)

ECTS
6
6
6
6
6

Tutor
Ing. Róbert Chlebo, PhD.
Doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Doc. Ing. Milan Šimko, PhD.
Doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Mgr. Peter Juhás, PhD.

WS/SS
WS
SS

30(1/2)
60(2/2)
60(2/2)

3
6
6

WS/SS

60(1/3)

6

Mgr. Peter Juhás, PhD.
Doc. Ing. Katarína Olšovská, PhD.
Prof. Ing. Marián Brestič, CSc.,
Doc. Ing. Marek Živčák, PhD.
Doc. Ing. Marek Živčák, PhD.

SS

45(1/2)

4

Ing. Ján Gažo, PhD.,
Doc. Ing. Janka Nôžková, PhD.

Plant Genetic Technologies

WS/SS

60(2/2)

6

Doc.Ing. PaedDr. Jana Žiarovská, PhD.

A15-0070-I

Plant Biotechnologies

WS

60(2/2)

6

A15-0067-I
A15-0112-I
A15-0098-I

Genomics and Bioinformatics
Soil Anthropization
Biological Methods in plant
Protection
Chemical Control of plant
Pathogens and Pests
Diseases and Pests of stored
Products
Integrated pest Management of
ornamental Crops
Integrated pest Management of
field Crops I.
Integrated pest Management of
field Crops II.
Integrated pest management of
horticultural plants I.
Integrated pest Management of
horticultural Plants II.
Dendrology
Breeding of Goats
Husbandry of exotic even-toed and
odd-toed Ungulates
Management and Technology of
Sheep and Goat Breeding
Animal Breeding
Molecular Genetics and
Imunogenetics
Population Genetics
Biodiversity in farm animal
Populations
Animal breeding Programmes
Biometrics
Designing of Sustainable
Agricultural Systems
Sustainable and Ecological
Agriculture in Crop Production

WS
WS
WS/SS

60(2/2)
45(1/2)
45(1/2)

6
4
4

Doc. Ing. Katarína Ražná, PhD
Doc. Ing. Nora Polláková, PhD.
Prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.

WS

45 (1/2)

4

WS

45 (1/2)

4

SS

45 (1/2)

4

WS

60(2/2)

6

SS

60 (2/2)

6

Prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.
Doc. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.
Doc. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.
Ing. Peter Bokor, PhD.
Doc. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Ing. Peter Bokor, PhD.
Prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.

SS

60 (2/2)

6

Ing. Peter Bokor, PhD.

WS

60 (2/2)

6

Prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.

WS/SS
WS

45(1/2)
30(0/2)

4
3

Prof. RNDr. Tibor Baranec, PhD.
Doc. RNDr. Milan Margetin, PhD.

WS

45(1/2)

4

Doc. RNDr. Milan Margetin, PhD.

WS

45(1/2)

4

Doc. RNDr. Milan Margetin, PhD.

WS
WS

45(1/2)
45(1/2)

4
4

Doc. Ing. Juraj Candrák, CSc.
Doc.Ing. Martina Miluchová, PhD.

SS
WS

60(1/3)
45(1/2)

6
4

Doc. Ing. Radovan Kasarda, PhD.
Prof. Ing. Ondrej Kadlečík, CSc.

WS
WS
SS

45(1/2)
45(1/2)
30(0/2)

4
4
3

Doc. Ing. Radovan Kasarda, PhD.
Doc. Ing. Juraj Candrák, CSc.
Doc. Dr. Ing. Milan Macák

WS

60(2/2)

6

Prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc.

Conservation of Plant Genetic
Resources
Plant Genetic Resources for Food

WS/SS

39(1/2)

4

Doc. Ing. Janka Nôžková, PhD.

SS

39(1/2)

4

Doc. Ing. Janka Nôžková, PhD.

621A333
A15-0041-I
A15-0040-I
621A329
462A302
A15-0063-I

621A509
621A406
622A404
A15-0103-I
621A449
A15-0106-I
622A502
421A307
621A408
621A464
A15-0144-I
A15-0054-I
A15-0051-I
A15-0048-I
A15-0042-I
A15-0055-I
A15-0043-I
621A445
A15-0173-I

A15-0068-I
A15-0064-I
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Doc. Ing. Katarína Ražná, PhD.

